2014. szeptember

Börcsi Hírmondó
Önkormányzati választások - 2014
Tisztelt Börcsi Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-re kiírta a Helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását.
A korábbiaktól kismértékben eltérően, ezúttal nem kopogtató
cédulák megfelelő számú gyűjtésével, hanem ajánló ívek támogató aláírásával lehetett jelöltet állítani.
A polgármester jelöltté váláshoz 30-30, a képviselő jelöltté váláshoz 10-10 db ajánló aláírásra volt szükség.
Ajánlási lehetőséggel minden Börcsi lakóhellyel rendelkező, választásra jogosult személy élhetett. A
törvényben meghatározott módon, településünkön is eredményesen lezajlott a jelöltállítási folyamat. A
szeptember 8-án 16,00 óráig leadott ajánló ívek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy
minden ajánló ívet kikérő jelölt leadta a jelöltté váláshoz szükséges ajánlást. Ennek alapján törvényi
akadálya nincs, hogy október 12-én községünkben eredményesen megtörténhessen az önkormányzati
választás.
A leköszönő Képviselő-testület korábbi döntésével - az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségének
is eleget téve - az idei közmeghallgatás időpontját

2014. szeptember 29-e (hétfő) 18,00 órában
határozta meg, helyszínének pedig az Önkormányzati Hivatalt jelölte ki.

Ezen közmeghallgatás keretében a leköszönő Képviselő-testület beszámol az elmúlt ciklus történéseiről,
a megvalósult és megvalósítatlanul maradt elképzelésekről.
Ugyancsak ezen rendezvény keretein belül lesz lehetőség megismerni a mostani
választáson jelöltkén indulók terveit, elképzeléseit.
A beszámoló és bemutatkozó rendezvényünkre
környezetünk, lakóhelyünk jelene és jövője iránt.

mindenkit

önkormányzati

nagy tisztelettel várunk, aki érdeklődik

Kispitypangok papírgyűjtése
Köszönjük a szülők, nagyszülők aktív közreműködését, a múlt heti papírgyűjtésünkben! Segítségüknek
köszönhetően 1.460 kg papír gyűlt össze, amiért közel 30.000 Ft-ot kapunk. Ezzel a pénzzel, karácsonykor
Jézuska munkáját könnyítjük meg.
Kovácsné Élő Rita tagóvoda vezető
Ezúton szeretném tisztelettel megköszönni mindenki segítségét, aki bármilyen módon segítő kezet nyújtott
nekem a bajban.
Bán Gyula Börcs, Fő u. 5.

„Itthon vagy-Magyarország, szeretlek „- Szent Mihály nap
Tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Szent Mihály nap az „Itthon vagy-Magyarország,
szeretlek” programsorozathoz csatlakozva. A program 2014. szeptember 27-én 14 órakor kezdődik az
Erzsébet tér 3. alatt a Teleház rendezvény udvarán.

1400 Megnyitó
Habakuk Bábszínház- Mese a csodaszarvasról
1500 Ugri bugri ovisoknak
1500 Szent Mihály napi vetélkedő iskolásoknak
1500 Tűzzománc ékszerkészítés
1600 Uzsonna – kemencében sült kalács, zsíros kenyér, tea
1700 Kreatív- közös lámpás készítése
1800 Táncház
1900 Hámor Vilmos
2030 Tűzgyújtás
Mindenkit sok szeretettel várunk!
A programokon való részvétel ingyenes!

Baba-mama klub
A Baba- Mama klub újraindul!
Első
találkozó
2014.
szeptember
25-én
csütörtökön
lesz
17
órakor.
Érkezik hozzánk Vörös Zsófia pszichológus, aki a testvérféltékenységgel kapcsolatosan tart előadást.
A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A programra érkezőket langallóval várjuk.
Teleház dolgozói: Burnóczki Renáta és Kiss Adrián

