
Tisztelt börcsi választópolgárok! 

 

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Bár sok falubelivel van személyes kapcsolatom, a 

választók egy része valószínűleg nem ismer, mert az utóbbi években lett börcsi lakos, vagy vált 

választóvá. 

 

Furján Gergelynek hívnak, 55 éves történelem-angol nyelv szakos tanár vagyok. Zala megyéből 

származom. 1988 óta élek Börcsön. Feleségem Hatos Hajnalka, születése óta börcsi lakos, akivel 

budapesti egyetemi éveink alatt ismerkedtem meg. Kezdetektől kezdve mindketten ugyanazon a 

munkahelyen dolgozunk. A munkahely mellett, másodállásban a Hatos és Társa Nyelviskolát 

működtetjük. Nemcsak a családban és a munkahelyen számíthatunk egymásra, az elmúlt tizenkét 

évben az önkormányzati munka során is teljes erővel támogatott.  Gyermekünk, Gergő jelenleg 

másodéves egyetemi hallgató. 

 

Engem is, mint sok más börcsi lakost Győrhöz köt a munkahely. 1988 óta dolgozom a A Győri 

Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumában, 1995 óta vagyok 

az intézmény igazgatóhelyettese. Önkormányzati intézmény dolgozójaként ismerkedtem meg az 

önkormányzati munka oktatással kapcsolatos részével. Ez adta az indíttatást tizenkét évvel ezelőtt, 

hogy képviselőként tegyek a falu érdekében.  

 

Úgy gondolom, hogy az első önkormányzati választások óta a képviselőtestület szándéka változatlan: 

egy olyan faluért dolgozni, ahol az emberek jól érzik magukat. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt ciklus 

is hozzájárult ennek a célnak a megvalósításához. Büszkék lehetünk a környezetünkre, amelyben 

élünk. Rendezettségével, tisztaságával kivívta az idelátogatók elismerését is. Szeretjük falunkat, mert 

vannak közös programok, civil szervezetek, ahol munka vagy tanulás után szabadidejüket eltölthetik, 

találkozhatnak másokkal.  

Ezekhez az eredmények nem valósulhattak volna meg a település lakóinak szándékai, és tevékeny 

hozzájárulása és közreműködése nélkül. 

 

Most arra kérem Önöket, hogy a folytatáshoz tiszteljenek meg bizalmukkal.  

 

Azok, akik figyelemmel követik az önkormányzat működését, tapasztalhatták, hogy az elmúlt 

időszakban az önkormányzatok szerepe valamelyest beszűkült. Ez azonba nem érinti és nem érintheti 

az Önkormányzat azon feladatát, hogy a falu vonzerejét megőrizze, működőképességét biztosítsa. 

Továbbra is különös figyelmet kell fordítani az iskolára, amit bár nem az önkormányzat tart fenn és 

működtet, de a fontos megtartó szerepe van. 

. 

Meg kell tartani a civil szervezeteinket, és még több emberrel kell megismertetni az ott folyó 

tevékenységet. Különösen fontos ez a fiatalok esetében, akik számára az itteni munka és sport 

alternatívát jelent a nemkívánatos egyéb lehetőségekkel szemben.  

 

Továbbra is kiemelt feladat, hogy falu külső megjelenése vonzó legyen. Itt a meglévő zöldfelületek 

karbantartása mellett az útburkolatok felújítása, karbantartása, az új utcák arculatának kialakítása a 

legfontosabb teendő. Fontosnak tartom, hogy az elvégzendő körülmények ellenére az önkormányzat 

gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott maradjon. 

Az Önkormányzat munkáját segíti, ha a falu lakói tájékozottak a közügyekkel és az önkormányzat 

munkájával kapcsolatban, ha észrevételeikkel, javaslataikkal megkeresik képviselőiket. A választási 

időszakban nyújtott támogatás mellett ezt kérem Önöktől! 

 

Köszönöm, hogy időt szakítottak rám! 

 

 Börcs, 2019. szeptember 18.  

 

Furján Gergely 

képviselőjelölt 


