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                Tisztelt börcsi Választópolgárok, kedves Börcsiek! 
 
Engedjék meg, hogy egy pár szóban bemutatkozzak.... Tudom,  
hogy van akinek ismerős vagyok, akinek esetleg nem, nekik is írnám 
ezeket a sorokat! 
Sándorné Giczi Klára vagyok, tősgyökeres börcsi, itt születtem közel 
39 éve. Börcsön alapítottam családot, itt élek családi házunkban 2 
kisfiammal, és férjemmel. Jelenleg Győrben dolgozom A Pajta 
rendezvényházban vezető művelődésszervezőként. Ezelőtt 7 évig 
Börcsön dolgoztam, mely idő alatt valamelyest átláttam az 
önkormányzat, és a helyi civil szervezetek működését. Elnöke 
vagyok a Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesületnek, és az Iskolai 

Szülők Közösségének. 

Szeretem a falumat, szeretem az itt élő embereket, nekem Börcs egy különleges helyet foglal el a 

szívemben..🙂😍 

Ezért is döntöttem úgy, hogy 2019.10.13.-án, az önkormányzati választásokon, mint független képviselőjelölt 

megmérettetem magam, nem szeretném elengedni a kis falum kezét... Ezúton is szeretném megköszönni a 

bizalmat azoknak, akik aláírásukkal támogatták képviselőjelölté válásomat. 

Véleményem szerint az utóbbi években Börcs nagyon sokat fejlődött minden tekintetben, mint 

infrastruktúrájában, mint közösségi életében. Szeretném, ha ez így is maradna. Ezt a fejlődést szeretném 

támogatni ötleteimmel, tapasztalatommal, tudásommal, munkámmal, és a szívemmel. Úgy gondolom, hogy 

igenis felelősek vagyunk a hely iránt, ahol élünk, és közös összefogással nagyon sok mindent elérhetünk. 

Hiszek abban, hogy nem a véleményével változtatja meg az ember a világot, hanem a tetteivel. Én szeretnék 

továbbra is tenni Börcsért, megmutatni mindenkinek hogy ez egy csodás hely. Szeretném, ha a gyermekeink egy 

olyan helyen nőnének fel, amit büszkén emlegetnek majd mindenhol, bármerre is sodorja őket az élet. Ahol 

élményeket, bizalmat és szeretetet kapnak. 

Hiszek abban, hogy meg kell hallani a település lakóinak legkisebb kérését vagy ötletét is, mert egy jó közösség 

csak úgy tud működni, ha meghalljuk egymás szavát, megbízunk egymásban, és adott esetben képesek vagyunk 

együttműködni. 

Hiszek abban, hogy apró dolgokkal is lehet örömöt okozni, hogy ezek apró dolgok, ha egy pillanatra is, de 

mosolyt csalnak az emberek arcára. 

Hiszek abban, hogy néha a kevesebb a több. 

És nem utolsósorban hiszem, és tudom azt, hogy ha megtisztelnek a bizalmukkal, én felelősségteljesen, a legjobb 

tudásom szerint fogom végezni a feladataimat, ahogy azt mindig tettem, teszem. 

Tegyünk együtt Börcsért, hogy minden nap öröm legyen ide hazajönni, és itt élni. 

Céljaim közt fogalmaznám meg azoknak a dolgoknak a folytatását, amiket az elmúlt években képviseltem a 

településen…. 

-A helyi hagyományok és értékek őrzését, ezek továbbadását a fiatalabb generáció számára.  

-A gyermekek és az ifjúság felkarolását, hogy akik a 4. osztály elvégzése után elkerülnek Börcsről, azoknak is 

lehetőségük legyen arra, hogy itt egy olyan közösséghez tartozhassanak, ami később esetleg gyökereket adhat 

nekik ahhoz, hogy itt képzeljék el a jövőjüket. 

-A közösségi élet támogatása, teret adni mindazoknak, akik valamilyen módon részt kívánnak venni a település 

életében, kortól függetlenül. 

- Rendezvényeink színvonalának emelése, támogatása. 

-A település infrastruktúrájának javítása, közterületek rendben tartása, az itt élő emberek komfortérzetének és jó 

hangulatának megőrzése, a község falusias hangulatának megóvása.. 

- A település vonzerejének növelése, megtartva azokat a pozitív visszajelzéseket, amik érkeznek községünkről a 

környező falvakból és városokból.  

Ehhez kérném az Önök támogatását, és bizalmát, hogy a képviselő testületben tudjam továbbvinni, amit hosszú 

évek alatt felépítettünk. 

Találkozzunk 2019.október 13.-án az önkormányzati választásokon! 

 

Tisztelettel és köszönettel: 

Sándorné Giczi Klára 

 

„ A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. 

   Ha nem vágyakozna, nem térne vissza…. 

Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenhol idegen..!”  ( Gárdonyi Géza) 
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