
Tisztelt börcsi Lakosok!  

Immáron sokadik alkalommal szeretném megköszönni Mindenkinek, aki az elmúlt öt éves ciklusban 

aktív közreműködőként, segítő-támogató helyi lakosként többet, vagy kevesebbet, de tett azért, hogy 

lakóhelyünk, mindennapjaink helyszíne szebb és élhetőbb legyen. Mi magunk, de az ide látogató 

vendégeink és a véletlenszerűen idetévedők is érzékeljék a fejlődést, és jól érezzék magukat 

községünkben.     KÖSZÖNÖM!!!! 

Október 13-án, vasárnap immáron nyolcadik alkalommal lesz lehetőségünk újkori demokráciánkban,  

önkormányzati képviselőket és polgármestert választani. Az elmúlt 4 és 5 éves ciklusokat nem nagyon 

lehet összehasonlítani, hisz a körülöttünk lévő lehetőségek folyamatosan változnak. Más az ország 

gazdasági helyzet, más a világpolitika, és természetesen változik a mindenkori kormány 

önkormányzatokhoz való viszonyulása. A gazdasági lehetőségeken túl folyamatos változásban vannak 

az önkormányzatokra bízott feladat és hatáskörök is.  

Magamról: 

1961-ben születtem tősgyökeres Börcsiként.  Gyermekként, fiatal felnőttként, munkavállalóként és 

végül családot alapítóként is Börcs adta, és adja az életteret számomra. Feleségemmel, Edinával  1986-

ban házasodtunk össze. Ő továbbra is pénzügyi vonalon dolgozik az E.ON-nál, illetve másodállásban 

masszőrként tevékenykedik. Házasságunkból három gyermekünk született, akik közül a két idősebb már 

házas és szintén Börcsöt választották lakhelyüknek. Gyermekeink, nagy-nagy örömünkre négy unokával 

is megajándékoztak bennünket. Aki már belecsöppent ebbe a helyzetbe, az bizonyára tudja, hogy 

mekkora öröm forrása a nagyszülői státusz, aki meg még előtte van, annak …………. 

Harmadik gyermekünk, Kristóf időközben végzett iskoláival és a családi vállalkozásban, szintén 

helyben dolgozik. 

Céljainkról/lehetőségeinkről 

Községünk lehetőségeit – mint korábban is mindenkor – az ország gazdasági helyzete, a nagypolitikai 

döntéshozatal határozza meg. Településünk saját forrásteremtő képessége (adóerőképessége) a 

környezetünkhez viszonyítva alacsony. Ebből kifolyólag nagyon nagymértékben rá vagyunk 

kényszerülve az állam által átengedett, ill. a pályázati úton elnyerhető forrásokra. Terveinket 

mindenképpen a realitások talaján kell megfogalmaznunk, és ésszerű, még megélhető működési 

költségszint mellett olyan gazdálkodást kell folytatnunk, hogy biztosítani tudjuk a legfontosabbnak ítélt 

fejlesztési terveinkhez az előkészítés és az önrész szükséges forrásait. 

Ugyanakkor nagyon fontosnak gondolom, hogy a korábbi hagyományainkat erősítve – lehetőség szerint 

feloldva a közelmúlt nézeteltéréseit– erősíteni tudjuk a civil mozgalmakban rejlő hihetetlen energiákat. 

Közösen el kell érjük, hogy az itt lakó és a közösségért tevékenykedni akaró emberek megtalálják annak 

lehetőségét, hogy minél hasznosabb tagjai lehessenek közösségünknek! 

Természetesen a jövőben is jogos elvárás minden börcsi lakos részéről, hogy az Önkormányzat 

biztosítsa a meglévő intézmények stabil, és lehetőség szerint mind magasabb szintű működését.  

Fejlesztési elképzeléseink közül: tűzoltó szertár építése, óvoda külső felújítása, ravatalozó felújítása, 

óvodai játszóudvar kialakítása, iskolai udvar kialakítása, buszforduló kiépítése, ………… 

Tisztelettel kérek mindenkit, aki felelősséget érez községünk következő öt évéért, hogy október 13-án 

jöjjön el, és szavazatával támogassa az új Képviselő-testület megválasztását! 

Tisztelettel és köszönettel:    

 

             Rácz Róbert 

                       polgármester jelölt  


