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Negyedszázados az önkormányzat 

Több mint négy évtizednyi kemény, és kevésbé kemény diktatúra után a kelet-

közép-európai térség népei fellázadtak, és ki fegyverrel, ki békésebb úton, de 

véget vetettek az elnyomás évtizedeinek. Időszámításunk második évezredének 

utolsó évtizedéhez érve hazánkban is megtörtént az oly régóta, és sokak által 

remélt demokratikus fordulat. 1990 májusában, az országos politikában, majd 

szeptember végén a helyi közösségek szintjén is új időszámítás kezdődött. 

Megválasztásra kerültek a helyi Önkormányzatok. Mindennek már 25 éve. 

A negyedszázados évfordulóról a Képviselő-testület 

az óvoda aulájában 2015. november 21-én 15 órai 

kezdettel ünnepi közgyűlés keretében kíván megemlékezni, melyre tisztelettel 

hívja Börcs község Lakóit.        
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Szociális tűzifa 
 

Börcs Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan, a rászoruló családok 

segítésének szándékával pályázott szociális tűzifára, vállalva az önerő és a 

szállítás költségét. Börcs község részére 28 erdei m3-t állapítottak meg. E 

mennyiség elosztására lesz lehetősége a Szociális Bizottságnak. A szociális célú 

tűzifa igénylésére nyomtatvány a hivatalban kérhető, illetve a honlapról 

letölthető lesz jövő hét második felétől. 

Elsősorban azok részesíthetők a támogatásban 

- akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft),  

- egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő esetében 300%-át (85.500,-) 

- aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatási támogatásra 

jogosult, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

A kérelmeket 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a börcsi Hivatalba.  
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2015.november 



 

A Teleház (IKSZT) novemberi kisokos: 
 

- Ingyenes számítógépes tanfolyam indul idősebb korosztály számára, 

november 19-20-án, és november 26-27-én 16 órától – 19 óráig. 

Jelentkezni az IKSZT-ben lehet. (személyesen, vagy telefonon: 826-156) 

 

- November 27-én 16-19 óra között kerül sor a III. Karácsonyi 

jótékonysági vásárra. A vásár bevételéből az IKSZT külső falán 

elhelyezett újraélesztő készülék (defibrillátor) akkumulátorának, és egyéb 

tartozékainak cseréjét szeretnénk elvégezni, valamint rászoruló 

családoknak segíteni, hogy szebbé tegyük számukra a közelgő ünnepeket. 

Felajánlásokat az IKSZT-ben lehet leadni nyitvatartási időben. 

 

- November 28-án adventi készülődés 15 órától. Lehetőség lesz ajtódíszek, 

koszorúk, karácsonyi dekorációk elkészítésére. Akinek nem áll módjában 

a szükséges anyagokat beszerezni, megteheti a helyszínen térítés 

ellenében.  

 

A rendezvényekre mindenkit várnak szeretettel! 

 

 

 

Köszönet: 

Kolonics István és családja köszönetét szeretné kifejezni a Börcs Községi 

Sportegyesületnek és a Vöröskereszt helyi szervezetének a bajban nyújtott 

segítségükért. 


