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Önkormányzati Választás 2019 
 
A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki az 
önkormányzati általános választásokat.. A szavazás ezen a napon 6:00 
órától 19:00 óráig tart. 
 
Választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel 
rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív 
választójoga van a menekültként, bevándorlóként vagy letelepedettként 
elismert nagykorú személyeknek is.  
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választá-
sán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választó-
joggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a 
választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta 
magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe). 
Minden választópolgár személyesen szavazhat a postai úton megküldött 
értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben (Csór a 001. sz. szavazókör a 
Művelődési Házban, a 002. sz. szavazókör az Óvoda éttermében találha-
tó). A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 
Szavazni hat egyéni választókerületi jelöltre és egy polgármesterjelöltre 
lehet majd. A szavazás napján, kérjük, mindenképpen hozza magával 
személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját! A szavazási értesítőt 
praktikus okokból javasolt elhozni, de nem érvényességi kelléke a szava-
zásnak. 
 
További tájékoztatásért forduljon az önkormányzati hivatalban működő 
Helyi Választási Irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu webol-
dalt. 
 

A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Kmetz Norbert jegyző 
Elérhetősége: 70/600-3750, jegyzo@csor.hu 

A vezető helyettese: Dancsné Ficsóri Enikő aljegyző 
Elérhetősége: 22/599-510, hivatalcsor@gmail.com 

A hivatali helyiség címe: 8041 Csór, Fő tér 10. 
Telefonszáma: 22/599-510 
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Kedves Választópolgárok! 

Csete Krisztián vagyok, 2006 óta Csór település polgármestere, 

polgármester és képviselő jelölt az október 13-i önkormányzati 

választáson. Születésem óta Csóron élek, nős vagyok és három 

gyermek édesapja. 2001 óta, mint a Krónika újság egyik alapító 

írója, később képviselő-testületi tagként, majd polgármesterként 

szolgáltam Csórt. Tagja a Csóri Polgárőrségnek, a Csóri Alkotó 

Közösségnek. Végzettségem szerint államvizsgázott történész 

vagyok, Csór helytörténetének egy amatőr kutatója. Hobbim a teke, 

a természet, valamint a csóri sport történetének kutatása. Büszke vagyok arra, hogy 18 éve a 

mindennapjaimat tölti ki a településünk fejlesztése, a mindennapok élhetőbbé tétele, az 

emberek segítése. 

A 2019-2024-es önkormányzati ciklusra részletes tervet dolgoztam ki, amit minden csóri 

háztartásba eljuttattam. Ez a terv az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten nagy eséllyel 

teljesíthető is lesz az előttünk álló öt év alatt. Természetesen ehhez kell minden polgár segítő 

szándéka. Nagyon sok helyen elmondtam és leírtam már, hogy a polgármester nem tud csodát 

tenni egyedül. A feladata a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, a döntések előkészítése, 

valamint az irányok megadása egyfajta közös nézet kialakításához. Fontosnak tartom a jövőben 

is a lakosság véleményét megismerni, azt pedig a döntésekbe beépíteni. Kiemelt szerepet 

szánok továbbra is a civil szervezeteknek, akik programokat szerveznek, egyben teret adnak a 

helyben élőknek, hogy aktívan töltsék mindennapjaikat. Az ő munkájukhoz minden segítséget 

meg fogunk adni. A sport, a kultúra, az egészségügy és a kikapcsolódás mind-mind erősíti az 

emberek Csórhoz való ragaszkodását. A sportcentrumunk fejlesztése (tekepálya bővítés, 

öltözőbővítés, kondipark), a művelődési ház belső felújítása, az orvosi rendelő felújítása 

(egyben fogászati szakrendelés kialakítása), a régi rendezvények továbbvitele, újak (több bál, 

elektronikus sport klub létrehozása, közösségi szoba kialakítása a művelődési házon belül) 

teremtése. 

Természetesen vannak infrastrukturális teendők is. Ezek közül kiemelkedik a településünk 

komplett csapadékvíz-elvezetésének megoldása. A több mint 400 milliós beruházás 

végrehajtása a szélsőséges időjárási körülmények miatt nélkülözhetetlen. Ebben a 

beruházásban benne vannak a legrosszabb útjaink felújításai is. A pályázat sikerétől függően 

meg kell oldani a Széchényi utca végének, a Táncsics utca végének, a teljes Radnótinak, az 

Alsótabán főúti csatlakozásának az újraaszfaltozását. Pályáztunk az Ady Endre utca 

járdafelújítására, azt az eredménytől függetlenül meg fogjuk oldani. Elbírálás előtti 

pályázataink: Temetőkerítés építése, óvodai konyha fejlesztése, hivatal fűtéskorszerűsítése, 

orvosi rendelő tetőcseréje.  

A legfontosabb kérdés: miből? Sajnos a pályázatok végkimenetele mindig bizonytalan. Az 

önkormányzat saját bevételei évről-évre nőnek, de mindenre abból sem jut. Fontos, hogy tovább 

növeljük a bevételeket. Ezért is vágtunk bele a kertészkedésbe, ezért alakítottunk ki 

telephelyeket a vállalkozásoknak a volt főút mentén, Fehérvár irányába. Ezt szeretnénk 

folytatni! Ez nagyobb iparűzési bevételt, több munkahelyet jelent. 

Végezetül szeretnék elnézést kérni azoktól, akik számítottak rá, hogy meglátogatom Őket az 

elmúlt hetekben. Törekszem rá, hogy eljussak mindenkihez. Ha vannak kérdések, ötletek, 

konkrét javaslatok, akkor azt örömmel fogadom és megígérem, hogy közvetíteni fogom az 

újonnan felállt képviselő-testületnek, amennyiben nekem szavaznak bizalmat.  
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Tisztelt Csóri Polgárok!  

 

Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam 

Önöknek néhány szóban. Borics Mihály vagyok, 

Székesfehérváron születtem 1981-ben. A 

településünkön 2018-ban telepedtem le, akkor 

készült el családi házam, amit feleségemmel és 

három gyermekemmel laktunk be, akik 

tanulmányaikat a helyi általános iskolában 

folytatják. 2018. júniusa óta vagyok Csór község 

körzeti megbízott rendőre, de hivatásom és rokoni 

kapcsolatom révén, már több, mint 10 éve követem nyomon a település mindennapjait. Úgy 

érzem, a hivatásom során sikerült a településen élőkkel bizalmi kapcsolatot kialakítanom, az 

általuk jelzett problémákra lehetőségeimhez mérten megoldást találnom. Az Önök segítségével 

és támogatásával, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, sikerült összegyűjtenem a megfelelő 

számú ajánlást, ami azt jelenthette, hogy a 2019. október 13-án esedékes önkormányzati 

választásokon elindulhatok, mint polgármester-jelölt. Ennek köszönhetően a rendőri hivatásom 

a választás napjáig felfüggesztésre került, és bízom abban, hogy az Önök támogatásával 2019. 

október 14-től már egy másik hivatás keretében szolgálhatom a településen élő embereket.  

 

Amennyiben megválasztásra kerülök, azt mindenkinek megígérhetem, hogy tisztességgel, 

becsülettel, elhivatottsággal és alázattal fogom szolgálni a településen élő embereket, munkám 

során a község és az itt élő közösség érdekeit tartom szemeim előtt. Úgy érzem, Csór községnek 

szüksége van egy új vezetőre, aki más szemléletben látja a mindennapokat. Jómagam azt 

vallom, hogy egy jó polgármester a mai világban elsősorban jó manager kell hogy legyen, aki 

képes a település érdekeit érvényesíteni, akár a terület országgyűlési képviselőjénél, a megyei 

közgyűlés elnökénél, vagy a kis-, közép-, nagy vállalatok, vállalkozások vezetőinél, ezáltal 

elősegíteni a tőke beáramlását a községbe, amit tisztességesen a köz javára kell fordítani az 

utolsó forintig. Jó kapcsolatot kell ápolni a környék és a távolabbi települések 

polgármestereivel, segíteni kell egymás munkáját kölcsönösen. Hiszem és vallom, hogy nem 

lehet mindenhez érteni, éppen ezért megválasztásom esetén bizottságok felállítását tervezem, 

ahova a megfelelő végzettséggel vagy szakmai tapasztalattal rendelkező HELYI lakosokat 

kérném fel tagoknak, akik segítenék az önkormányzat és a testület munkáját, beleláthatnának 

az önkormányzat terveibe, működésébe, ezáltal is biztosítva lenne az átlátható, tisztességes 

működés. Megválasztásom esetén folyamatos kapcsolattartást tervezek a településen élő 

emberekkel, ahogyan teszem azt fórumaimon is, hiszen számomra az itt élő emberek 

problémáinak megoldása élvez elsőbbséget. Bízom abban, hogy az általam korábban kiadott 

szórólapokat megkapták és áttanulmányozták, az azokban leírt terveimhez továbbra is tartom 

magam. Bármilyen kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre, ahogyan eddig is, kérem a 

jövőben is keressenek bizalommal akár telefonon, akár személyesen. Tudom azt, hogy Önökkel 

közösen olyan sikereket, fejlesztéseket érhetünk el, amikre mindannyian büszkék lehetünk.  

 

Kérem Önöket, hogy mindannyian menjenek el szavazni a számukra kijelölt szavazókörbe vagy 

jelentsék be mozgóurna igényüket 2019. október 13-án 12:00 óráig, és voksoljanak azokra a 

jelöltekre, akik az elkövetkező 5 évben elszántan és határozottan fogják képviselni az Önök 

érdekeit. Bízom abban, hogy Önök is átérzik a mostani választás jelentőségét és Önök is a 

változás oldalán állnak. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és elolvasták soraimat! 

 

 

Maradok Tisztelettel:       Borics Mihály 
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Tisztelt csóri Lakosok! 

 

Ari Orsolya vagyok, 5 éve élek Csóron. Szociológusként és 

pályázatokat tervezve az elmúlt másfél évtizedben sok 

településfejlesztési és hátrányos embereket érintő projektben vettem 

részt, szerte az országban. Csóron pályázatíróként hozzájárultam az 

I. világháborús emlékmű létrejöttéhez, a Könyvtár és Művelődési 

Ház belső felújításához, a falubusz beszerzéséhez, a plébánia 

felújításához. 2014 óta a Csóri Alkotó Közösség (CSAK) 

alelnökeként önkéntes munkával, egyebek között pályázatírással 

segítem közösségi programjainkat. Ezen kívül más helyi civil 

szervezetek (Nyugdíjas Egyesület, Family Rock Club) forrásait is sikeres pályázatokkal 

bővítettem. Állatorvos férjemmel és négy gyermekemmel a kezdetektől fogva a közösség aktív 

tagjaiként éljük mindennapjainkat.  

 

A hatékony, szakmai alapú döntéshozatalhoz fontosnak tartom, hogy az önkormányzat szakmai 

bizottságokat hozzon létre. Az alábbiakban azokat a fejlesztési célokat sorolom fel, amelyek 

megvalósításán képviselőként dolgozni szeretnék: 

- Rövid távú tervek: buszmegállók cseréje; a Fő téri parkban nyílt WIFI internetes elérési 

pont kialakítása; tehetséges fiataljaink számára ösztöndíj-program indítása, az 

önkormányzati kertészet terményeinek beiktatása az óvodai, iskolai étkeztetésbe 

- Középtávú tervek: parkoló kialakítása az óvoda előtti területen, illetve a Magyar utcai 

buszmegállók környékén; az ifjúsági Ház udvarán a helyi piac kiépítése; Ifjúsági Klub 

beindítása 

- Nagyléptékű fejlesztések: csapadékvíz-elvezetés, turisztikai fejlesztések 

Bízom abban, hogy az Önök megbízásából képviselőként dolgozhatom a fenti célokért! 

Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozó soraimat! 

 

 

Dr. Nap Ágnes vagyok.  

Maroshévízen születtem.(Erdély) 

1981 ben végeztem el az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen. 

2011-ben végeztem el a kertészmérnöki egyetemet Gödöllön. 

30 éve élek Magyarországon, és ebből több, mint 20 éve 

Csóron.   

   Rendelőnkben, sikeres pályázatom következményeként, 

újraélesztő készülék van, TTEKG  működik,  mely direkt 

kapcsolatot teremt a kardiológus szakorvossal! (Közösen , így 

láttunk el 8 akut infarktusos szívbeteget)  

   Vérvétel helyben,  eredmények kiértékelése, kinyomtatása, messengercommunicatio, e-mail 

communicatio megvalósult, fejlődik. 

   Szándékomban áll fejleszteni az orvosi rendelő eszközparkját pl.egy ultrahangos készülék 

beszerzésével, és lehetőségektől függően egyéb szükséges készülékkel. 

   Az elmúlt időszakban többrétűvé vált a munkavégzésem, nemcsak háziorvosként dolgozom 

több körzetben-szükség esetén-, és ügyeletben, hanem: beíratkoztam üzemegészségügyi 

szakképesítésre, jelenleg rezidens vagyok. (Tanulni sosem késő!) 

   Az elkövetkező 5 évben is szeretnék aktívan részt venni a munkában, szolgáltatásaim, 

eszközfejlesztési befektetéseim létrejöttéhez szükségem van  

az Önök támogatására, szavazatára, ahhoz, hogy a képviselők, döntéshozók között legyek. 

   Reménykedem, bízom benne, hogy az orvosi rendelő is felújításra kerül ( előbb utóbb) és 

ezzel a betegellátás komfortja is megvalósul. 
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Tisztelt Választópolgárok! 

 

Hollósi Györgyné, Álland Éva vagyok. Köszönöm az ajánlásokat, amely 

eredményeként ismét elindulhatok a 2019. évi őszi csóri képviselő 

választáson, mint Független képviselő-jelölt. Újbóli megválasztásom esetén 

teljes tudásommal képviselném Önöket, és falunk ügyes–bajos dolgait a 

következő öt évben. Ismerhetnek a faluban, mivel születésem óta itt élek, de 

pár szóban bemutatkoznék. 

1963-ban születtem, itt jártam óvodába és iskolába.1982-ben férjhez mentem. 

A férjem is csóri születésű, és 37 éve. házasok vagyunk. Három gyermekünk van és négy 

unokánk.  1989 óta itt is dolgozom Csóron. Az óvodában, majd 18 év után a helyi 

önkormányzatnál, és több mint hat éve újra az óvodában pedagógiai asszisztensként segítem az 

óvónők munkáját. 

Több mint három évtizede a férjemmel és családommal segítek a rendezvények 

lebonyolításában, szervezésében. Tagja vagyok több helyi egyesületnek, amelyeken keresztül 

is a falunk kulturális és egyéb fejlődését segíthetem. 2002-től, kisebb megszakítással képviselő 

vagyok. 2014-ben újra bizalmat kaptam Önöktől, hogy képviseljem érdekeiket a falunk 

vezetésében. Képviselőségem alatt fontos a falu lakosainak és a faluval kapcsolatos problémák 

megkeresése, és megoldása. Nem akarok nagy ígéreteket, de elkövetek mindent azért, hogy 

munkálkodásommal az előírt célokat megvalósíthassuk. A elmúlt 5 évben képviselői 

tiszteletdíjamat felajánlottam a Csivitelő óvodának, és az idei évben két ált. iskolai osztályt is 

segítettem. Megválasztásom esetén ezeket a felajánlásokat továbbra is megtenném. 

 2019. október 13-án kérem támogassanak szavazatukkal! 

„Nagy dolgokra törekszünk, de az élet megvalósítása kis dolgokból áll csak össze” 

 

 

Palkovics Csaba 
Székesfehérváron születtem 1980-ban. Már születésem óta Csóron 

élek, itt jártam óvodába, iskolába, rengeteg gyermek-és ifjúkori 

élmény köt a településhez. Érettségimet, Székesfehérváron az Ybl 

Miklós Szakközépiskolában szereztem meg. Az iskola befejezése 

után, helyi családi vállalkozásunknál kezdtem dolgozni, melynek 

több mint 10 éve az irányítását végzem. 

 

A falu kulturális életében rendszeresen részt veszek, ebből adódóan 

reálisan látom a község helyzetét. Szeretnék tenni azért, hogy a „Mi 

Kis Falunk” is fejlődő település legyen. Fontos számomra Csór 

intézményeinek fejlesztése, a közösségi-, kulturális- és sportélet 

fellendítése az idősebb és a fiatal korosztály számára egyaránt, a 

közbiztonság növelése együttes erővel, zöld övezetek bővítése, 

kialakítása. 

 

Szeretem a határozottságot, az elszántságot, hiszem, hogy ezek nélkül 

nem lehet előre jutni. Minden kezdeményezést támogatok, mely 

összefogáson alapul és településünk növekedését, fejlődését segíti elő. 

Meglévő élet-és munkatapasztalatom, valamint üzleti kapcsolataim révén, szeretnék hasznos és 

aktív tagja lenni a község vezetésének. 

 

        

        Köszönöm! 

          Palkovics Csaba 
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Budainé Németh Johanna vagyok, csóri lokálpatrióta. Ezer szállal kötődöm 

településünkhöz, ide születtem, ide jártam iskolába, itt dolgozom, ide tervezem 

családom jövőjét.  

Születésem óta Csóron élek, immár férjemmel és két gyermekünkkel. A helyi 

katolikus templomban több mint 20 éve látom el a kántori szolgálatot, aktív 

tagja vagyok az egyháznak. 

 

2007-ben római katolikus hittanári diplomát szereztem a Győri Hittudományi 

Főiskolán. Jelenleg is római katolikus hitoktatóként dolgozom Csóron, illetve 

székesfehérvári általános iskolákban. 

2012 és 2015 között projektmenedzserként dolgoztam a csóri önkormányzatnál, az akkori 

munkám során betekintést nyerhettem a hivatal életébe.  

 

Mind családanyaként, mint az egyházi és oktatói munkám során is azt tapasztaltam, hogy az 

élet minden területén szükség van jó szervezőkészségre, rövid- és hosszútávú tervezésre, 

előrelátásra. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy mindennapi életünk zökkenőmentes legyen! 

Egy település vezetése pedig kiemelten tisztességes, jól átgondolt, szervezett munkát igényel! 

Hiszen jövőt építeni csakis megfontoltan, biztos alapra lehet. 

 

Hiszek abban, hogy a becsületesen elvégzett munka nagyban befolyásolja egy település 

arculatát és megítélését - ezért a legfontosabb, hogy élhető, minden társadalmi réteg igényét 

kiszolgáló lakóhelyet tudjunk biztosítani azoknak az embereknek, akik már itt élnek és azoknak 

is, akik letelepedésüket fontolgatják. 

 

 

Tisztelt csóriak! Engedjék meg, hogy röviden bemutakozzam. 

Kaposi Gergely vagyok 1983-ban születtem 

Székesfehérváron. 2002-ben érettségiztem ugyanitt, egy 

kereskedelmi szakközépiskolában. Az iskolából kikerülve 

dolgoztam különböző multiknál, majd Németországban 

próbáltam szerencsét. Több éves külföldi munka után idén 

végre hazaköltöztem Csórra, és elhatároztam, hogy 

megpróbálkozom jobbá és élhetőbbé tenni településünket. 

Alapvetően radikális gondolkodású ember vagyok, és az 

általam szükségesnek tartott változásokat is ekként képzelem el. 

Civilként van több kezdeményezésem, melyeket minden 

szervezettől függetlenül folytatok. Ezek közül kiemelném az 

adománygyűjtést, melynek során minden évben más elszakított 

magyarlakta település rászoruló családjainak viszünk 

önköltségen adományokat karácsony előtt. A magánéletben megvalósított siker receptjét 

szeretném átültetni a közéletbe is. Megválasztásom esetén amiket már most ígérhetek, amik 

velem kapcsolatosak: állok elébe egy jelenlegi, és egy mandátum végi anyagi helyzet 

felmérésébe, összehasonlításba (beleértve közvetlen környezetemet is), valamint, hogy eszem 

ágában nincs egyetlen Ft javadalmazást sem felvenni az egész mandátum alatt. Ezt helyi, 

jótékony célra szeretném felajánlani! Rendelkezem több javaslattal, melyeket markánsan fogok 

képviselni, és a különböző fórumokon kérdésre ismertetem is őket! Ezek közé tartozik pl. a 

korrupció és a drogterjesztés teljes felszámolása, az elnyert pályázatok maximálisan észszerű 

felhasználása, nevezetességeink megmentése, és újra méltó helyre emelése, a turizmus 

fellendítése, helyi vállalkozók, termelők, cégek kiemelt támogatása, valamint a természet- és 

állatvédelem. Azoknak a szavazatára számítok első sorban, akik változást szeretnének, de 

mindenkit szeretnék képviselni! 
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Tisztelt csóri választópolgárok!  

 

Klesitz Gergely vagyok 36 éves, házas és egy gyermek édesapja. 

Négy éve úgy hozta az élet, hogy a Bakony egyik lábától a másik oldali 

lábához kerültem. Indulásom legfőbb indoka, hogy a tavalyi évben egy 

örök szerelem lépet az életembe, neki szeretnék többet és jobbat. 

Pénzügyi és számviteli közgazdászként végeztem, jelenleg a 

kereskedelemben tevékenykedem. Részt vettem egy a hátrányos 

helyzetűek egyetemi beilleszkedését segítő programban. 

Munkatapasztalatot a versenyszférában (könyvvizsgálat) és a 

közszférában is szereztem. Az elképzeléseim célkeresztjében a jelen 

és jövő generációk helyzete áll. Hogy ez megvalósulhasson, helyi 

szinten is kiemelten kell kezelni a környezetvédelmet és a fiatalok életminőségét. Könnyű 

belátni, hogy a környezeti ártalmak (légszennyezés, műanyag terhelés stb.) csökkentése 

mindenki életminőségére pozitívan hat. A gyermekek, tinédzserek és fiatal felnőttek jó és 

pozitív tapasztalatai segíthetik elő azt, hogy a későbbiekben perspektívát lássanak 

szülőfalujukban és ne elhagyandó rosszként tekintsenek rá. Ennek érdekében a következőket 

célokat tűzöm magam és remélem a közösség zászlajára: 1. szelektív hulladékgyűjtés 

megoldása, és környezettudatos gondolkodás terjesztése 2. gyermekek és fiatalok számára 

közösségi tér fejlesztése, ahol a szórakozás mellett informatív előadások is szervezhető 3. 

tehetség gondozás, a kiválasztást segítő programok szervezése, valamint a kiemelkedő 

tehetségek támogatása ösztöndíj formájában. A fentiek mellett, amennyiben megválasztanak  

mindenféle juttatásom, amit a pozícióval kapcsolatban jogosult leszek ezen területekre 

fordítom, és erre fogom buzdítani képviselő társaimat is. Megpróbálom megkeresni a 

költségvetésben lévő lehetőségeket is új források bevonására. Valamint vállalást teszek azzal 

kapcsolatban, hogy átláthatóvá teszem ezen pénzek felhasználását, és azon fogok munkálkodni, 

hogy a tiszta kezek működése jellemeze az önkormányzat további működését. 

 

 

 

Tisztelt Választópolgárok! 

Csete Dezső Csóron élő lakos vagyok a 2019-es önkormányzati 

választáson független képviselő jelöltként kívánok indulni.  1970. 

július 14.-én születtem Székesfehérváron, 1989. óta vagyok 

vállalkozó kezdetben fuvarosként dolgoztam, majd 

mezőgazdasággal, növénytermesztéssel kezdtem foglalkozni. 

Napjainkban már az egész családom részt vesz a munkálatokban. 

Feleségem, Mónika a vállalkozás adminisztratív részét intézi, 

nagyobbik fiam Dávid a keszthelyi Georgikonon végzett 

agrármérnök szintén velünk dolgozik, valamint Ő a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei alelnöke. Kisebbik fiam, 

Dezső programtervező informatikusként a veszprémi Pannonon diplomázott – Ő a szakmájában 

dolgozik. 2010 óta vagyok képviselő Csóron, előtte is és azután is társadalmi munkámmal 

segítettem a falu működését, szebbé tételét.  A kezdeményezésem nyomán sikerült 

megvalósítanunk a ravatalozó megépítését, melyhez felajánlottam képviselői tiszteletdíjamat, 

biztosítottam hozzá a fizikai, gépi munkaerőt – ezúton is szeretném megköszönni az akkori 

támogatók, segítők munkáját. Tisztségem alatt évről évre támogattam a helyi sportot 

tiszteletdíjam felajánlásával. Szeretném képviselői munkámat tovább folytatni legjobb tudásom 

szerint, ehhez kérem megtisztelő bizalmukat. 
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                          KEDVES CSÓRIAK ! 

 Szeretnének egy igazán aktív, kiváló érdekérvényesítő 

képességekkel bíró, a közösség javára mindig kiálló, az emberek 

javára sok mindent már eddig is kilobbizó    

                    KÉPVISELŐT maguknak ? 

            Ha igen, akkor ÁLLOK RENDELKEZÉSÜKRE ! 

Radikalizmusomról híres, vagy inkább hírhedt vagyok a faluban, 

viszont eddig mindent elintéztem amire megkértek az emberek, 

mindezt partvonalon kívülről . 

VÍZIÓIM CSÓRRÓL :- Egy kisvárosias, sétára is méltó Csórt 

vizionálok vendégeimnek is szívesen megmutatandót. 

Még mindig a "ráncfelvarrás" a "mániám", amit azonnal el kell 

követni községünkkel, hogy ne lehessen csupa kellemesebb küllemű település a környékünkön, 

amolyan bezzeg faluk. Megkockáztatom, hogy ha akarjuk MI lehetnénk a legcsinosabbak. 

Akarjuk? , akkor csináljunk úgy mindannyian, hogy a testület tagjaként tehessem azt amit 

amúgy már 15 éve teszek, kérem tegyék nevem mellé az x-üket ! 

Szeretném, ha véget érne a bólogatás az üléseken és élőben közvetített testületi üléseket 

szeretnék, a tisztaság és átláthatóság nevében egész CSÓR dicsőségére. 

Tiszta irányvonalakat, üvegzsebszerű gazdálkodást, mutyimentességet is szeretnék és ha 

ezért az Önök felhatalmazásával tehetek, ígérem mindent megteszek és mindent közzé is teszek.    

Szeretném, ha minden csóri javára válhatna a "körzetesítés", ha lesz szavam, ezt 

kezdeményezni fogom. 6 képviselő, 6 körzet és minden képviselőnek külön keret, a 

halaszthatatlan feladatokra. 

Mániám még a gondatlan"gazdiktól" elkóborolt kutyáktól mentes és a "szemetek" által 

elsuttyantott szeméttől mentes, tiszta, békés környezet. 

Sokkal több CSÓRJAVÍTÓ, CSÓRSZÉPÍTŐ ötletem van, azokról majd később. 

Nincs is más teendőjük, mint eljönni október 13.-án szavazni és a nevem mellé x-elni. 

Tisztelettel: KÁROLY EDE -- minden csóri POLGÁR képviselőjelöltje. 

 

 

Földesi Szilárd képviselőjelölt: 

Földesi Szilárd vagyok, 1993-ban születtem 

Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányaimat a 

Kodolányi János Középiskola és kollégiumban végeztem, 

Felsőfokú angol és középfokú német nyelvtudással 

rendelkezem. 2004 óta élek Csóron, immáron három éve a 

nyári szezonban a fagyizót üzemeltetem a falu 

központjában. Itt mindenki megtalál, ezért gondolom hogy 

képviselni tudom a lakosok érdekit a testületben. 

Megfontolt, reálisan gondolkodó ember vagyok, a 

pénzügyi területeken is otthonosan mozgok. 

Szeretek Csóron élni, itt képzelem el a jövőmet is, és most 

már szeretnék valamit tenni a falu érdekében. 
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Tisztelt Választópolgárok! 

Néhány mondatban bemutatkozom, mivel nem mindenki ismer, és 

ez így illendő. Buresné Mészáros Edit, már nyugdíjas, magyar-

ének-zene szakos tanár vagyok. (Ez a tény már utal az érdeklődési 

területemre is, na és arra is, hogy miért fontos számomra a 

felnövekvő és a már fiatal felnőttek helyzete falunkban.) A 

gyermek- és fiatalkori emlékeim Csórhoz kötnek, s egy hosszú 

kitérő után 2004-ben hazatelepültem édesanyámhoz (Mészáros 

Elemérné), aki vezető óvónő és könyvtáros volt évtizedekig. (Az ő 

példája is hatott rám.) A gyermekeim már felnőttek, én pedig itt 

maradtam tele tettvággyal, elképzelésekkel. Bekapcsolódtam a falu 

életébe, több civil szervezetnek vagyok tagja. Beléptem a nyugdíjas 

egyesületbe, és az annak keretében működő népdalkörbe, melynek 

jelenleg vezetője vagyok. Aktív tagja vagyok a Csóri Alkotó Közösségnek, továbbá az Értéktár 

Bizottságnak. 2014 tavaszától átvettem a könyvtár vezetését, ami a szívügyemmé vált. Hogy 

mi mindent tettem az elmúlt években, nem az én tisztem felsorolni. Az biztos, hogy a szívem 

és lelkem benne volt. 2017 késő őszén egy szomorú haláleset miatt letehettem a képviselői 

esküt. Bizalmat kérek ismét, ezért biztosan kíváncsiak, milyen elképzeléseim vannak a 

képviselői munkáról. Itt csak tőmondatokban tudok erről szólni, de a nyilvános fórumon lesz 

lehetőség a bővebb kifejtésre, amennyiben 

lesz rá igény. Hitem szerint a képviselőség megtiszteltetés, de egyben felelősségvállalás, 

kötelezettség. A képviselő van a lakosságért és nem fordítva. Tudatos tervezést és szervezést 

képzelek el minden területen, ahol szakértelemmel bíró képviselőkhöz van rendelve egy-egy 

feladat. A hatékonyabb intézkedés és emberekkel való kapcsolattartás érdekében körzeteket 

képzelek el, havi fogadóórával. A fiataloknak élettér biztosítása, turizmus fejlesztése, újabb 

sportolási lehetőségek (jégpálya), értékeink megóvása, újak létesítése, stb., hogy a végcél, a 

szép arculatot mutató falu mindannyiunknak kedves legyen.  

Ennyi fért bele itt, de lenne még mit írnom… Kérek mindenkit, hogy vegyen részt a választáson, 

átgondolt és ne rutinszerű döntést hozzanak. A tét komoly: falunk jövője. 

Ha bizalmat kapok, továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek. 

 

 

Dr. Hári Gyula Magyar–történelem szakos tanár és levéltáros vagyok. 

A Fejér Megyei Levéltárban, a Pannon Egyetemen dolgoztam, 

negyedik éve a közoktatásban tevékenykedem: jelenleg a helyi Mátyás 

Király Általános Iskola történelemtanára vagyok. 

2016-ban falunk önkormányzatának kulturális referense 

voltam, a megalakuló települési értéktárbizottság vezetője lettem. E 

minőségemben kezdeményeztem a helyi értéktár létrehozását, 

melynek szerepe a település értékeinek megjelenítése, közvetítésük a 

külvilág felé. Ehhez kapcsolódóan több, a helyi identitást erősítő 

projekt és rendezvény résztvevője, illetve vezetője voltam: kiállítások (1956 helyi emlékezete; 

A nagymama konyhája), előadássorozatok. E programok keretében töltődött meg tartalommal 

a helyi értéktár oldala a falu honlapján, valamint helyezték el a település különböző pontjain az 

értékeinket bemutató táblákat, újult meg információs térképünk a község központjában. Az 

említett programokhoz kapcsolódó kiadványok és film szerzője vagyok (A mi ötvenhatunk; 

Bevezetés a települési értéktárba; A Bakony és a Sárrét peremén – utóbbié Horváth Lajossal). 

Önkormányzati képviselőként a testületi tagok alapvető feladatainak ellátását tartom 

elsődlegesnek: a lakosság és a település gondjainak megismerése, nyomon követése; 

folyamatos tájékozódás a település életéről, a képviselői és testületi munka hatékonyságának a 

növelése. Támogatom, hogy a képviselő-testületben a döntések megalapozottabbá tétele 

érdekében a döntéselőkészítés fokozottabban működjék – például bizottsági keretek között; a 

képviselők és a lakosság közti kapcsolattartás erősödjék – akár a képviselői kerületek 

létrehozásával. Jelmondatom: értékőrzés és értékteremtés. 
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LANGENBACHER JÁNOS vagyok 52 éves tősgyökeres csóri lakos. 

Általános iskolai tanulmányaimat Csóron végeztem. Erősáramú 

berendezés szerelő, majd rádió televízió műszerész szakon tanultam, 

melyből technikus minősítést szereztem Székesfehérváron. 

Később a GDF Informatika szakán végeztem. A székesfehérvári 

Könnyűfémműben dolgoztam villanyszerelőként, majd elektrikus 

lettem. Jelenleg Székesfehérváron dolgozom, a Hanon Systems Hungary 

KFT-nél elektromos szakemberként. Napi szinten találkozom a 

települést érintő kisebb-nagyobb problémákkal. Több ízben képviseltem 

már a falu lakosságát, részt vettem a Lengyel tesvértelepülési kapcsolat előkészítésében, 

megvalósításában. Voltam a Pénzügyi Bizottság tagja, majd elnöke is. Úgy látom, ezután is sok 

tennivaló lenne ebben a községben. Azt gondolom, képviselőnek lenni egy hosszú-, 

felelősségteljes, embert próbáló feladat. Szolgálat és nem érdem. Ötleteimmel, 

rátermettségemmel, szakértelmemmel szeretném segíteni szeretett falum fejlődését. 

 

Kérném tisztelt választóimat tiszteljenek meg szavazataikkal! 

 

 

 

 

Tisztelt választó polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzak! 

Wittmann Tibor vagyok. 2004 óta élek családommal Csóron, a Dózsa 

György utcában. Két gyermekem van egy 18 éves lányom és egy 13 éves 

fiam. Középfokú végzettséggel rendelkezem és elektrikusként dolgozom 

Inotán a Bakony Erőmű Zrt-nél. 

 

Ennyi év alatt Csór már az otthonommá vált. Nap mint nap találkozom és 

beszélgetek a helyi polgárokkal , és úgy érzem, hogy mára megszűnt a 

választók és a választott képviselők közötti párbeszéd. Egy jó képviselő beszélget a 

választóival, meghallgatja őket és próbál a leghatékonyabban segíteni. Erre az a képviselő 

alkalmas aki maga is napi szinten érzékeli a problémákat. Ez, és nem mellékesem a barátaim 

bíztatása adta az indíttatást, hogy független képviselőnek jelöltessem magam a helyi 

választáson. Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik aláírásukkal is 

támogatták a jelölésemet. Céljaim között szerepel, hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a képviselő 

társaimmal, és együtt tevékenykedve a község értékeit megőrizzük, fejlesszük, és a pénzügyi 

stabilitását fenntartsuk. Fontosnak tartom, hogy a közös munka során ne feledkezzünk meg a 

község gyermekeiről és az idősebb korosztályról sem. Az idegenforgalom és a kultúra területén 

elengedhetetlennek tartom az eddig kiépített kapcsolatrendszerek ápolását és újabbak 

létesítését. Úgy gondolom, hogy egy képviselő olyan mint egy jó szomszéd: mindig elérhető, 

nyitott és segítőkész. 

 

Amennyiben október 13-án megkapom a bizalmat Önöktől, legjobb tudásommal azon leszek, 

hogy a lakosság érdekeit képviseljem. 
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Tisztelt Szavazó, engedje meg, hogy pár mondatban 

bemutatkozzam! Vincze Tibornak hívnak, 32 éves vagyok, 

születésem óta csóri lakos. Közösségi tevékenységem ott 

kezdődött, hogy 2014 –ben beléptem a CSAK-ba. Az 

egyesület keretein belül minden rendezvényen, jótékonysági 

akcióban aktívan részt veszek, önkéntes munkámmal 

szerepet vállalok a falu szépítésében, a közösségi programok 

színvonalas megrendezésében: májusfaállításban, 

Káposztafesztivál, Gyereknap, Karácsonyváró nap, Adventi 

ünnepek, Márton napi felvonulás. A fizikai munkák nagy 

részét baráti társaságommal együtt végezzük: közösségi 

játszótér fejlesztése, a Fő téri park felújítása stb. A helyi disco 

illetve bálokban is gyakran fő szervezőként lépek a tettek 

mezejére. 2 éve a CSAK Egészségmegőrző programjának 

keretében TRX edzéseket tartok a Művelődési házban, ezzel 

is hozzájárulva a falu lakóinak egészségtudatos neveléséhez. Ezek mellett 14 éve 

harcművészettel is foglalkozom magas szinten, nemzetközi bírói végzettséggel rendelkezem. 

Találkozhattak velem gyereknapon, illetve falunapon tartott bemutatóinkon. Idén a 

Káposztafesztiválon is fellépünk. És a legfőbb kérdés, miért is akarok képviselő lenni kis 

falunkban? Koromból és tapasztalataimból adódóan szeretném egy fiatalabb szemlélettel 

felpezsdíteni a helyi életet, a közösséggel a közösségért tenni. Láthatják, hogy eddig is ott 

álltam a lelkes önkéntesek sorában, akik akkor is csendesen dolgoztak a faluért, amikor nem a 

képviselőtestületbe való bekerülés volt a tét! Ha úgy gondolja, hogy szükség van a képviselők 

között egy aktív, fiatalos, lendületes erőre, szavazzon rám okt. 13.-án.  

 

                  Tisztelt Választópolgár!  

Cseténé Szabados Amrita Teresa vagyok. 

A 2019. évi helyi önkormányzati választásokon a FIDESZ-

KDNP képviselőjelöltjeként szándékozom indulni, ezért engedje 

meg, hogy röviden bemutatkozzam, ismertessem eredményeimet 

és vázoljam terveimet. Tősgyökeres csóri családból származom, 

Csóron élek férjemmel és 2 gyermekemmel. 2001 óta a helyi 

iskolában dolgozom, melynek 2012-ben lettem a vezetője. 

Az elmúlt években, több pályázati forrásból, közel 110 millió 

forintot nyertünk az iskola fejlesztésére.  Nemcsak kívülről 

szépültek meg az épületek, de a Fő téri iskolában mosdóhelyiség 

is kialakításra került, valamint egy vadonatúj tanterem. Az 

infrastrukturális fejlesztések mellett elmondhatom, hogy az oktatási intézményünkben kiváló 

szakmai munka folyik. Ezt bizonyítja az emelkedő tanulólétszám valamint a tanügyi 

ellenőrzéseken nyújtott kiváló eredmények. Képviselői munkámból fakadóan aktívan részt 

vettem a község életében: szerveztem kulturális programokat, részt vettem a lengyelországi 

testvértelepülésünk kapcsolattartásában, együttműködtem a helyi civil szervezetekkel. Úgy 

érzem, hogy aki bármilyen kéréssel, kérdéssel fordult hozzám, annak igyekeztem a legjobb 

tudásom szerint segíteni. A továbbiakban szeretném, ha folytatódna az utak, járdák javítása, 

közösségi terek kialakítása, ravatalozó és temető rendbetétele. Fontosnak tartom a Posta 

épületének korszerűsítését, bölcsőde kialakítását. Csór számomra az otthont jelenti: ideköt a 

családom, szüleim, rokonaim, barátaim és végül, de nem utolsósorban a munkám is.  

Képviselőként és a helyi iskola igazgatójaként is azon dolgozom, hogy Csór élhető település 

legyen. Döntéseim meghozatalánál eddig is a község érdekeit tartottam szem előtt és 

megválasztásom esetén továbbra is így teszek.  

Amennyiben terveimmel egyetért, úgy kérem, támogasson szavazatával a helyi önkormányzati 

választásokon! 
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Palkovics András vagyok. 1963-ban születtem Székesfehérváron. 

Általános iskolai tanulmányaimat Csóron végeztem, majd az Ybl Miklós 

Szakközépiskolában érettségiztem 1982-ben. 1985-1992 között 

fuvarozással foglalkoztam, ezután a mezőgazdasági pályára léptem, és 

azóta is gazdálkodóként dolgozom. Születésem óta Csóron élek, ahogy 

három gyermekem és három unokám is. 

2006-tól mostanáig alpolgármesterként vettem részt a falu életében. 

Folyamatosan támogatom a csóri zenei és kulturális élet programjait, valamint a polgárőrség 

működését. Ezt a tevékenységemet a jövőben is folytatni szándékozom. 

Alpolgármesterségem alatt mindig törekedtem az önkormányzathoz forduló csóri polgárok napi 

gondjainak megoldására. 

Bízom benne, hogy ezután is lesz lehetőségem a falu érdekeit képviselni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Választók! 

2019. október 4-én pénteken 18 órától a 
Csór Művelődési Házban (Csór Ady Endre utca 35.) 

lakossági fórum lesz, melyre ezúton is meghívjuk 
 

A fórumon bemutatkoznak településünk képviselő- és polgármester- jelöltjei. 
 

Legyen jelen! 

Hallgassa meg elképzeléseiket! 

Ismerje meg személyesen, kire fog szavazni október 13-án! 
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