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Tisztelt Választópolgárok!
A települési és a megyei önkormányzatok választására 2014. október 12-én kerül
sor, melyrôl minden választópolgár személyre szóló értesítést kapott a Nemzeti
Választási Irodától. A szavazásra a már megszokott helyeken kerül sor: 1. sz. szavazókör: Általános Iskola Kossuth L. u. 26., 2.
sz. szavazókör: Népház, Bajcsy Zs. út 2., 3.
sz. szavazókör: Óvoda, Almássy L. út 17., 4.
sz. szavazókör: Bölcsöde, Almássy L. út 17.
Szavazni reggel 6 órától este 7 óráig lehet.
Kérünk mindenkit, hogy érvényes személyigazolványát vagy útlevelét vagy jogosítványát és lakcímkártyáját vigye magával,
mivel szavazni ezen okmányok ellenôrzését
követôen lehetséges. Szavazni érvényesen

egy polgármester-jelöltre és maximum 8
képviselô-jelöltre lehet. Képviselôk esetében 8 szavazatnál kevesebb is bejelölhetô
érvényesen, de ha eggyel is több szavazat kerül bejelölésre, a teljes szavazólap
érvénytelen. Egy alkalommal a rontott szavazólap cseréje kérhetô. Mozgóurnát a szavazásra jogosultak közül az kérhet, aki az
adott szavazókörben tartózkodik és mozgásában korlátozott. A hivatalhoz írásban
október 10-én 16,00 óráig lehet a mozgóurnával kapcsolatos írásbeli kérelmet eljuttatni. A szavazás napján a Szavazatszámláló
Bizottsághoz lehet az írásbeli kérelmet
elküldeni.
A Helyi Választási Bizottság megválasz-

tását követôen már eddig is számos döntést hozott, elsôsorban a jelöltek nyilvántartásba vételérôl. A választással, a szavazás lebonyolításával kapcsolatos kifogásokat a Bizottsághoz lehet eljuttatni írásban,
a kifogásolt cselekmény észlelésekor, illetve a szavazással összefüggésben a szavazás
napján.
A jelölteknek jó felkészülést, a választóknak megfontolt döntést kívánunk!
					
Tisztelettel: Helyi Választási Iroda
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Polgármesterjelöltek
bemutatkozása
Fodor Sándor

Pálmai Ferenc

Dr. Sajtos Sándor

Tisztelt faluközösség, tahi és tótfalui választók!
Ismét egy választás elôtt állunk. Így, a mostani választás már a saját sorsunkról szól. Támo
gatásuknak köszönhetôen indulok polgármester- és
képviselôjelöltként. Tahitótfalu hegy felöli részén
lakom, 1993 óta kötôdöm a faluhoz. Kommunikációs
és mûvészeti végzettségem van, 55 éves vagyok.
Szeretném leszögezni, nem ígérek sokat, csak annyit
amennyi vállalható. A MUNKÁSPÁRT színeiben, a baloldal képviseletében indulok, így ha megválasztanak,
képviselek minden helyi Tahitótfaluban élô lakost.
Szeretnék az itt élô emberek problémáival foglalkozni,
valamint a falu jövôjével.
Mi elsôsorban a dolgozót, a munkást, a parasztot támogatjuk, és mindenkit, aki a munkájából él.
Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartom a helyi iparosok és kereskedôk kiemelt támogatását, és lényeges egy helyi piaci szabályozás, amivel a már meglévô
piaci szereplôket védjük. Megoldást kíván, és kiemelten fontos számomra a helyi viszonyoknak megfelelô
munkahelyek teremtése, különös figyelemmel a
mezôgazdaság területén. A mára kialakult demográfiai, földrajzi és mezôgazdasági adottságok viszont megkívánják, hogy az igények ennek megfelelôen találkozzanak. Így, a hegy felôli rész, valamint a szigeten kialakult különbségek és igények, közös nevezôre emelése.
Erôsítsük, ami összeköt minket! A jó döntések meghozatala érdekében fontosnak tartok létrehozni egy olyan
falusi demokráciát, ahol maguk az érdekeltek, azaz a
lakosok szavazhatnak a fontos döntésekrôl.
Kulturális célomnak tekintem a szabadtéri rendezvények helyének megteremtését hazai és külföldi szereplôkkel, mellyel jelentôs bevételi forrásokat
teremthetnénk. Céljaim megvalósításához, általában
pályázati forrásokat kívánok felhasználni. A lakosság
terheit adózási célirányokkal nem kívánom bôvíteni.
Szeretném továbbá a jelenlegi vezetés által megkezdett
utat folytatni, szeretnék tudásommal a baloldali értékek
és célkitûzések mentén haladni.
Tisztelt Választók!
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, köszönöm, hogy szavazatukkal támogatnak!
Tisztelettel:
Pálmai Ferenc
polgármester és képviselôjelölt

Tisztelt Tahitótfalui Polgárok!
Választói akaratból 2006-ban önkormányzati képviselôvé, a testület támogatásával alpolgármesterré neveztek ki. 2008 januárjától megbízott
polgármesterként dolgoztam. 2009. 02. 01-én az
idôközi választáson, valamit 2010-ben ismét bizalmat kaptam a folytatásra.
A polgármesteri feladatkör ellátása mellett, a
Dunakanyari Önkormányzati Társulás és a Szigeti
Önkormányzati Társulás elnöki feladatait is ellátom.
Megbízatásaim alatt megismerhettem a település irányításával összegfüggô feladatokat, azok
kihívásait, nehézségeit. Elmondhatom, hogy vezetésem alatt, a képviselôtestület és a civil szervezetek támogatásával dinamikus fejlôdés irányába
állítottuk településünket. Az elmúlt idôszakban
az elnyert támogatásoknak köszönhetôen 1,5 milliárd forinttal nôtt településünk törzsvagyona.
E szám mögött négy sikeres uniós fejlesztés áll.
Utcák megépítése, felszíni csapadékvíz elvezetése, gátberuházás, csatornahálózat kiépítésének
elôkészítése.
Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil, a
2008-as szintet megôriztük, növeltük.
Sikernek tekintem a Fôvárosi Vízmûvekkel történt stratégiai megállapodást, amely 10 év alatt
360 millió forintot hoz a falunknak. Hasonló sikernek értékelem az erdôgazdálkodói tevékenység
beindítását, mely projektértéke 200 millió forint.
Új kihívást jelent a környezeti hatásokból fakadó nehézségek, veszélyhelyzetek megoldása,
rekord mennyiségû csapadék, árvízi vészhelyzetek
kezelése. Továbbra is számítok az Önök segítségére, eddigi támogatásukért, munkájukért elismerésemet és köszönetemet fejezem ki.
Arra kérem Önöket, hogy válasszák a teljesítményalapú munkát, a kiszámítható,
zökkenômentes fejlôdés továbbvitelét.
„Nem mindig lehet megtenni, amit kell,
de mindig meg kell tenni, amit lehet.”
Bethlen Gábor

Munkáspárt jelöltje

Független jelölt

Független jelölt

Fodor Sándor vagyok, 1967. augusztus 5-én születtem Cegléden. Nôs vagyok, két gyermek büszke édesapja. Tanulmányaim elvégzése után pékként helyezkedtem el több állami nagyvállalatnál, így többek
közt a Nyugat-Pest megyei Sütôipari Vállalatnál. 1999ben éreztem magam elég felkészültnek és tapasztaltnak ahhoz, hogy saját vállalkozásba kezdjek. Elsô látásra beleszerettem a tahitótfalusi házunkba, péküzemünkbe, a Dunakanyarba. Itt vezettük feleségemmel,
Annával a pékséget. Ôt mindenki ismerheti, hiszen
bármikor, bármilyen kéréssel fordult hozzánk akár a
tahitótfalusi önkormányzat az árvízek alkalmával, akár
a civil szervezetek, illetve a Máltai Szeretetszolgálat,
mindig igyekeztünk az erônkhöz mérten a legtöbbet
adni. Az egyesületek, rendezvények (Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért, Sziget Hangja, Dagobert kupa, gyermeknapi rendezvények) pedig minden esetben számíthattak támogatásunkra.
És ez a jövôben is így lesz. Azért szeretnék polgármester lenni, hogy segítsek a falu lehetôségeit jobban kihasználni. Több uniós forrás felkutatása, azok
jobb felhasználása. Új utak, egy modern kerékpárút,
gyermekeink védelme - egy modern falu. És ez csak
néhány pont azok közül, ami a programomban olvasható.
Nem szabad hagynunk, hogy elvesszenek azok a
lehetôségek, melyek a falu elôtt állnak a következô
években. Mindez olyan agilis, modern vezetést
kíván, amely képes gyorsan és tudatosan reagálni a
XXI. század kihívásaira.
Amennyiben rám és csapatomra szavaz, az ajánlatom egy folyamatosan fejlôdô, épülô Tahitótfalu
megteremtése, teljes átláthatósággal és folyamatos párbeszéddel, Önökkel. Mert csak párbeszéddel tudunk elôre lépni. Ehhez kérek, illetve kérünk
Önöktôl felhatalmazást.
Köszönettel:
Fodor Sándor
polgármesterjelölt
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Dr. Sajtos Sándor
független polgármester jelölt
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Képviselôjelöltek
bemutatkozása
Csorba Mária

V ál as zt ás i k ül ön szá m

Nevem Csorba Mária és 1968.09.13.-án születtem. Törzsgyökeres tótfalusi lakosként gyermekkorom óta aktív résztvevôje vagyok a település életének és helyi lakosként reálisan látom
az itt élô emberek problémáit, azok megoldása
és a térség életének jobbá tétele mellett kötelezem el magam.
Céljaim között szerepel többek között a
község kulturális és egészségügyi fejlesztése, ezen belül az orvosi rendelô bôvítése,
korszerûsítése. Továbbá a tipikus helyi szokások, értékek prezentálása a „nagyvilág” felé.
Elôre is köszönöm bizalmukat!

ból 2002-tôl vagyok tagja a testületnek, 2009tôl alpolgármester. Születésem óta itt élek, a
szüleimtôl örökölt földön gazdálkodom, a vállalkozásomat is helyben mûködtetem. Aki ismer
az tudja, hogy az árvízi védekezésekbôl sokakkal együtt, tevékenyen kivettem a részem.
Ezért is tartom nagy eredménynek hogy sok
(fôleg bürokratikus) akadályt legyôzve, végre
épül a gátunk. Itt is szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez. Meggyôzôdésem, hogy
aki nyitott szemmel jár látja azt a fejlôdést, ami
lakóhelyünkön történik.
Az elért eredményekre nagyon büszke
vagyok. Jó érzés, hogy részese lehettem az
elmúlt idôszak történéseinek és a magam módján hozzájárulhattam ezekhez. Természetesen
tudom, mennyi megoldásra váró feladat van
még elôttünk. Közötte jó néhány olyan, aminek
az alapjait már megteremtettük. Itt ígérhetnék
önöknek „fût-fát”, mert a papír ugye mindent
elbír. Ezt inkább meghagyom azoknak, akiknek
nincs más érv a tarsolyukban. Választások elôtt
mindig van néhány ember, aki hirtelen minden
bajra tudja az orvosságot. Teszi ezt úgy, hogy
alapvetô tényekkel nincs tisztában. Amit én
ígérhetek, az az, hogy úgy mint eddig is, minden tôlem elvárhatót megteszek, hogy a település fejlôdjön. Tegye ezt úgy, hogy a meglévô
tartalékait ne élje fel. Az itt élôknek legyen ez
egy élhetô és szerethetô hely, és méltán lehessünk büszkék mindannyian falunkra. Nagyon jó
érzés érezni az emberek bizalmát és mivel én
csak itt tudom elképzelni a jövômet és szeretek mindenkinek a szemébe nézni, nem tehetem meg, hogy visszaéljek ezzel a bizalommal.
Kérem Önöket, amennyiben az eddigi munkám alapján méltónak találnak rá, megtisztelô
szavazataikkal tegyék lehetôvé, hogy a megkezdett munkát folytathassam.     
Tisztelettel: Csörgô Mihály

Csörgô Mihály

Gaál Sándorné

Független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Független jelölt

1956-ban születtem Tahitótfaluban.
Két felnôtt lányom van, feleségem a helyi
rendelôben körzeti nôvér. Az Önök jóvoltá-

kitartásom a folytatáshoz, amennyiben újra
bizalmat szavaznak nekem erre az új ciklusra is.
12 éve lettem elôször képviselô. Mind a
három ciklusban a Gazdasági Bizottság elnökeként és a Kulturális Bizottság tagjaként végeztem a feladatomat úgy, hogy mindig a település
érdekeit és fejlôdésének elômozdítását tartottam szem elôtt. Ezek a fejlesztések, beruházások mind úgy valósultak meg, hogy az elôdeink
által összegyûjtött megtakarítás megmaradt.
Úgy értékelem az elmúlt négy évet, hogy az
Önöknek tett ígéretemet betartottam. Ennek igazolása ott van ezen a szép településen, a virágos
köztereken, az itt élôk biztató tekintetében és a
bátorító szavakban, és abban a két kicsi szóban,
ami elhangzott, mikor az ajánlásokat gyûjtöttem
„mi köszönjük”. Ez nekem nagyon sokat jelentett.
Büszke vagyok az elmúlt négy évben elvégzett munkámra, továbbra is azt vallom, hogy
egy képviselônek nem csak a döntést kell meghoznia, hanem sokszor annak megvalósításában is aktív szerepet kell vállalnia. Én, amennyiben ismét megválasztanak, ezt a kitartást, elkötelezettséget, aktív munkát ígérem Önöknek.
Négy évvel ezelôtt több jelenlegi
képviselôtársammal együtt indultunk a választáson. Amennyiben újra bizalmat szavaznak
nekünk a munkánk biztosítéka lesz annak, hogy
Tahitótfaluban a fejlôdés nem áll meg, és úgy,
mint eddig az itt élôk érdeke lesz a legfontosabb.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal erre
a következô ciklusra is, jöjjenek el szavazni, én
ott leszek.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné képviselô jelölt

Kallós Gábor
Független jelölt

Független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Még öt év képviselôként. Úgy érzem, tudok
még tenni településünkért, lesz elég erôm és

Kallós Gábor vagyok. 60 éves.
Rég kiiratkoztam a politikából, pedig alapító tagja voltam a 80-as végén, és a 90-es
évek elején az akkor meghatározó szerepet
betöltô jobboldali politikai tömörülésnek, az
MDF-nek.
A vállalkozás mellett a család szerepe mindig is meghatározó volt számomra. Reggel
az otthonunkból indulunk, a napunkhoz
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erôt ad, és este oda térünk haza. Három
gyermekem van, akikkel a családi köteléken túl baráti a kapcsolatunk. Családommal
kiegyensúlyozottan, boldogan élünk.
Immár 13 éve telepedtem le Tahitótfalu
ban, amely a feleségem Csizmadia Mónika,
a „kis háthátvan” szülôfaluja. Elôtte is vidéken – Mátraalmáson – laktunk, ahol mindenki ismert mindenkit, és ez az érzés most is
hiányzik nekem.
Jelenleg a Tahitótfaluban mûködô Eper
mester Pincészet eladásért, és marketingért
felelôs tulajdonosa vagyok.
Az Epermester Pincészet Tahitótfalui
Eperbora, amely kizárólag helyi eperbôl
készült, világbajnok gyümölcsbor lett. Ez
a bor a Duna-Ipoly Nemzeti Park-i Termék
megjelölést is elnyerte.
Céljaim és elképzeléseim...
• Legyen mentôállomásunk, tûzoltó
állomásunk, okmányirodánk, erôsítsük
egészségházzá az orvos ügyeletet,
legyünk a sziget gazdasági, kultúrális és
sportközpontja. Egy olyan szórakozóhely
kialakítása, amely a szigeten és a környéken élô fiataloknak nyújt olyan szórakozási lehetôséget, hogy ne vágyjanak bebuszozni valahová. Legyünk a Szentendreisziget fôvárosa!
• Szeretném elérni, hogy Tahitótfaluban
nyugodtan lehessen közlekedni. Nekem
– akinek a kislányát súlyos baleset érte
a 11-es úton – ez kötelességem. Ebben
benne van a már sok ciklus óta ígérgetett
kerékpárút, zebra minden buszmegállónál, tovább a meglévô járdák „fényesítése”
helyett újak építése, parkoló létesítése az
orvosi rendelônél – vagyis a biztonságos
közlekedés megteremtése Tahitótfaluban.

bizalmának köszönhetôen önkormányzati
képviselô lettem és négy évvel késôbb már
egy olyan csapat tagjaként indultam a választáson, mely számára Tahitótfalu érdekei és
településünk fejlôdése a legfontosabb szempont. Most újra jelentkezem a képviselôi feladatra, a Fidesz-KDNP jelöltjeként szeretnék
tagja lenni ismét a csapatnak.
Okleveles közlekedésmérnök vagyok,
a Fidelitas országos alelnöke. Az elmúlt
évek során egyaránt szereztem szakmai és államigazgatási tapasztalatokat, a
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai területén a 2014-20-as idôszak operatív programjaival foglalkoztam.
A következô öt évben képviselôként szeretnék hozzájárulni Tahitótfalu fejlôdéséhez,
az uniós és hazai források minél hatékonyabb lehívásához, a kormányablak, illetve a tûzoltó- és mentôállomás megépüléséhez. Szeretném elôsegíteni községünk kulturális és sport életének további színesítését
és újabb testvértelepülési kapcsolatok kialakítását.
Kérem, támogassanak bizalmukkal és
október 12-én tiszteljenek meg szavazataikkal!
Újra, Tahitótfaluért!
Tisztelettel:
Karácsony Ádám

Kisné Balázs
Enikô

lánkban – azonos alapanyagból jobbat építeni, többet sportolni, szebben muzsikálni. Munkám eredményeként a zeneiskolások létszáma 68%-kal, az iskolai dolgozóké 50%-kal nôtt. A tanított sportágak száma
4-szerese, edzésideje 3-szorosa lett. A zenetanításban eLearning módszert vezettem be.
Részt vettem ünnepségeink szervezésében,
ebédlôépítésünk, esélyegyenlôségi programunk elôkészítésében is. Eddigi munkámmal, a helyi Egyházközségekkel, civil szervezetekkel és közszolgálatot végzôkkel kialakított jó kapcsolattal azt hiszem, már bizonyítottam, hogy szívemen viselem mindnyájunk életét, fontosnak tartva múltunkat
és jövônket. Programom az égetô problémák megoldására törekszik: óvodabôvítés,
iskolakorszerûsítés, könyvtár és játszóterek építése, nyelv- és középiskola létesítése, erdei tanösvény létrehozása, közutak és
járdák biztonságosabbá tétele, információs táblák kihelyezése, helyi termelôk és kisvállalkozók lehetôségeinek bôvítése, elkóborolt állatok otthona és önkormányzati ügyiratátvevô pont létrehozása Tahiban,
korszerû idôsgondozási program, valamint
társadalmi kapcsolatokért, innovációért
felelôs munkacsoport kialakítása.
Úgy gondolom, falunk javát tudnám szolgálni toleranciával és tisztességgel. Az Önök
szabad döntésére bízom, hogy képesnek tartanak-e programom bölcs, erôs és szép megvalósítására.

Független jelölt

Koós Krisztina

Tisztelettel üdvözlöm!
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója, egyházzene tanár, karnagy, harmonikus házasságban élô feleség, két fiúgyermek édesanyja vagyok. Hozzám közel álló helyiek és
barátaim bíztatására határoztam el, hogy versenybe szállok a képviselôségért.
Mottóm: „Éljen Tahitótfalu!” A mindennapi élet jobbá tételéhez pozitív és dinamikus változásokat szeretnék. Olyat, mint amilyet az elmúlt 3 évben hoztam létre isko-

Koós Krisztina vagyok, 47 éves.
Szülôvárosom Esztergom után pár éve
ismét a Dunakanyarban, Tahitótfaluban élek
párommal és két fiammal.
1992-ben az ELTE bölcsészkarán szereztem diplomát. A MATÁV-nál és a Nemzeti
Sportnál üzletkötôként dolgoztam hosszú
évekig, majd 2004-tôl 2011-ig ásványvizes
cégnél voltam elôször üzletkötô, majd területi vezetô és az utolsó években kereskedel-

Független jelölt

Karácsony Ádám
FIDESZ-KDNP jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Mindenekelôtt köszönetet szeretn ék
mondani mindazoknak, akik képviselô
jelöltségemet ajánlásukkal támogatták.
2006-ban, 23 éves koromban az Önök

4

2014. SZEPTEMBER

mi igazgató.
2011 áprilisa óta egy neves óbudai
étterem értékesítési igazgatójaként dolgozom, munkaidômet magam osztom
be, ezért van idôm és energiám arra,
hogy helyi képviselôként az elmúlt évek
tapasztalataival, kapcsolatrendszeremmel és szervezôkészségemmel tegyek
Tahitótfaluért.
A tavalyi árvízi munkálatok alatt éreztem,
hogy jó helyen és jó emberek között vagyok,
a helyiek akkori összefogása számomra
példaértékû volt, ezért döntöttem úgy, hogy
már nemcsak magánemberként, hanem közéleti tevékenységgel is részt veszek lakóhelyem életében.
Programom, melyet képviselôként megvalósítunk:
• Kialakítjuk a Duna-parti sétányt, szabad
strandot;
• rendezzük, kitakarítjuk, megszépítjük a
partszakaszokat és folyamatosan felügyeljük azok tisztaságát;
• szabadtéri színpadot alakítunk ki;
• gyakoribbá szervezzük a rendezvényeket,
vásárokat;
• a termelôi piacnak kulturáltabb, kiépített
helyszínt biztosítunk;
• megszervezzük az árvízvédelmet.

Kosztek Imréné
Jobbik jelölt

Kosztek Imréné, Makkay Gabriella vagyok.
Születésemtôl fogva Tahitótfaluban élek.
Dolgoztam gazdálkodási elôadóként, késôbb
százfôs ipari cégnél HR-esként, saját vállalkozásomban pályázatírással, projektbonyolítással
és közbeszerzéssel foglalkoztam. Ma már csak
egyesületeknek, alapítványoknak segédkezem
terveik megvalósításában. Jelenleg, mint társadalmi és sport referens dolgozom.
2010-tôl tagja vagyok a tahitótfalui
Közbeszerzési Bizottságnak, ahol igyekeztem
az általam legfontosabbnak ítélt szempontok
szerint érvelni. A négy évvel ezelôtti progra-
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momban írtak, miszerint minden lehetséges
módon a helyi vállalkozásokat kell helyzetbe
hozni, még inkább sürgetô feladat! Tisztában
vagyok vele, hogy csodákra egy ember nem
képes, de vallom, hogy egy közösség, egy település összefogása már igen.
Ezt az elmúlt négy évben, ha apró lépésekkel is, de bizonyítottuk! Hosszú folyamat eredményeként, a Testület elôször elutasító, majd
a hatóságokra hárító véleménye ellenére, több
aláírásgyûjtés és demonstráció szervezésével
Tahi Újtelepnél végül megépült a zebra!
Szintén személyes sikerként értékelem,
hogy mások mellett az én kezdeményezésemre (bár megvalósításban már nem vehettem
részt, de ötleteim meghallgatásra találtak) létrejött az ôstermelôi piac Tahiban, hogy a négy
évvel ezelôtti kampányban elejtett javaslatom
meghallgatásra talált és szolgálati lakást adtunk
egy rendôrnyomozónak, ezzel is elôsegítve
biztonságunkat!
A szervezésemmel létrejött adomány
gyûjtések (Tiszai árvíz, vörösiszap) meg
erôsítették hitemet az összefogás erejében.
Ennek jegyében csatlakoztam Fodor Sándor
polgármesterjelölt csapatához, hogy együtt
dolgozzunk falunk fejlôdésért az itt élôk boldogulásáért!

rek ha akarnak, sem tudnak kerékpárral biztonságosan közlekedve eljutni a céljukig. A
gyermekekrôl nem is beszélve, hamarabb ki
lehetne mozdítani ôket a négy fal közül.
A másik jelentôs irány: a helyi és helyben
adót fizetô kisvállalkozók elsôdlegessége, minden önkormányzati elbírálású munkalehetô
ségrôl, eszközbeszerzésrôl, illetve a profiljába vágó szolgáltatásról, minden információról elsôként értesüljenek. Akár a meglévô adatbázisból célzottan árajánlat bekérése tôlük. Az
olcsóbb a végén mindig drágább!
Szavazatukkal felhatalmazva ebben tudok a
falu és a lakosok szolgálatára állni.

Kubanek István
Független jelölt

Kovács-Deme
Zsolt

Független jelölt

Üdvözlöm Önöket!
Kovács-Deme Zsolt vagyok, 1971-ben születtem, Tahitótfalun élek gyermekkorom óta,
jól ismerem a helyi viszonyokat. Három gyermekem van, 1993 óta vállalkozó vagyok, 2003
óta cégvezetô.
Fontosnak tartom, hogy Leányfalu és
Dunabogdány között feltétlen készüljön el a
kerékpárút, amelyhez kapcsolódjon a szigeten a töltéseket kihasználva, a vízmûvekkel
kooperálva egy szigeti kerékpárút. A meg nem
léte nem csak azért triviális probléma, mert
az egész Dunakanyarban Visegrádig csak itt
nincs kiépítve, hanem azért is, mert az embe-

Tisztelt Választópolgár!
Családommal 22 éve lakom Tahitótfaluban.
Nôs vagyok, két gyermekünk van, akik itt jártak óvodába, iskolába, templomba.
Független jelöltként indulok az önkormányzati választásokon, de semmiképp sem függetlenül
Istentôl, hazától és választópolgároktól.
Több mint 16 éve tevékenyen részt veszek
a falu életében, igyekezve mindig közösségünk érdekeit szolgálni. A római katolikus egyházközség képviselôjeként már régóta a történelmi egyházak és a község vezetése közötti
kapcsolatok javítására és elmélyítésére törekszem.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány egyik alapító tagjaként sok civil kezdeményezésben vettem részt.
2002-tôl a kulturális bizottság tagjaként,
2008-tól mint önkormányzati képviselô, 2010tôl a bizottság elnökeként segítem az önkormányzat munkáját.
Örülök, hogy részese lehettem annak a
munkának, fejlôdésnek, amely néhány éve
falunkat jellemzi. Képviselôtársaimmal együtt
sok mindent sikerült megvalósítani.
Bízom abban, hogy a megvalósult dolgokkal szebbé, jobbá és élhetôbbé tettük községünket.
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Kulturális bizottsági elnökként mindig az
egységes közösségekért és a közösségek egységéért dolgoztam. Hiszek az összefogás erejében, amely számtalanszor megmutatkozott már közösségünkben: árvízi védekezés,
faluház rendbetétele, ökumenikus alkalmak,
nemzeti ünnepeink megünneplése, adventi hét, kiállítások, emlékmû-avatás, felújítás,
hôseinkrôl és ôseinkrôl való megemlékezések. Ezt az összefogást szeretném erôsíteni a
következô idôszakban is.
Nem a különbözôségekre teszem a hangsúlyt, legyen az bármilyen is, hanem arra, ami
a falu lakóit és ügyeit elôbbre viszi.
Köszönöm mindenkinek, aki eddigi munkámban bármilyen módon segített.
Elkezdett munkám folytatásához kérem
Önöket, hogy továbbra is támogassanak szavazataikkal.
Elôre is köszönöm megtisztelô bizalmukat:
Kubanek István

Nagyházu Miklós
Független jelölt

Képviselôként sok-sok észrevételt, tanácsot,
javaslatot, kérést kaptam Önöktôl, melyek
elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy valóban képviselni tudjam azokat, akik megtiszteltek a bizalmukkal, és a testületbe delegáltak.
Az elôttünk álló idôszak még fontosabbá teszi az elvégzett munkán alapuló bizalmat, hiszen azokat a beruházásokat, melyeknek elôkészítését már elkezdtük, csakis együttes erôvel, összefogással valósíthatjuk meg.
Gondolok itt az új konyha-étkezde beruházásunkra, a tûzoltó- és mentôállomás építésére, az út-és járdaépítési programunk folytatására vagy intézményeink energetikai
korszerûsítésére. A település fejlesztésének
folytatása mellett személyes célkitûzésem a
Polgárôrség létrejöttének elôsegítése, hiszen
az itt élôk biztonsága és nyugalma alapvetô
fontosságú.
Kérem Önt, hogy rám leadott szavazatával
erôsítsük meg szövetségünket!
Továbbra is együtt Tahitótfaluért!
Köszönettel és tisztelettel:
Nagyházu Miklós

ném, hogy csak olyan terveket és programokat támogassak, amik a köz javát szolgálják.
Nem engedhetünk teret azon delikvenseknek,
akik kicsiny falunk szûkös anyagi körülményeit nem figyelembe véve, annak hátán akarnak
meggazdagodni!
Szeretnék indítványokkal elôállni a helyi vállalkozások helyzetének javítására, és mindenképpen rendezve szeretném látni a közmunkások helyzetét. Javaslatokat kívánok tenni a
közbiztonságot illetôen is.
Kérem, támogassanak megtisztelô bizalmukkal, tegyük élhetôbbé együtt szeretett
községünket!

dr. Pálvölgyi Tamás
Független jelölt

Ormándi János
Független jelölt

Kedves Választópolgár!
Engedje meg, hogy néhány mondatban
bemutassam eddig végzett munkámat, és terveimet, melyek megvalósításához az Ön szavazatára is szükségem lesz.
2002-ben a Polgári Körök bíztatására indultam és kerültem be a Képviselôtestületbe.
Abban a csapatban, melynek tagjaként most
is indulok, jó néhányan már 12 éve vagyunk
együtt, és eredményesen veszünk részt a település irányításában. Átlátható, megfontolt gazdálkodás, koncepciókon alapuló fejlesztések
jellemezték az utóbbi négy évben is munkánkat.
Az elmúlt ciklusban a Településfejlesztésiés Környezetvédelmi bizottság elnökeként
részese lehettem annak a fejlesztô, felújító
munkának, melynek nyomán intézményeink, köztereink, utcáink, emlékhelyeink megújultak, fejlôdtek. Református presbiterként
örömmel jelenthetem ki, hogy az önkormányzat és az egyházak kapcsolata példaértékû.
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1952-ben születtem Budapesten, azóta is
Tahitótfalun élek és próbálok a falu hasznos
polgára lenni. Kis túlzással állíthatom, hogy
ismerem a falu apraját-nagyját. Pedagógus feleségem által pedig folyamatosan megismerem
az elmúlt években ideköltözôk nagy részét is.
Fiatal korom óta érdekelt a vendéglátás és
ezen egységek üzemeltetése. 30 évet eltöltve
ezen a pályán sikernek könyvelem el, hogy
Magyarország legismertebb éttermei közül
többet is én magam indítottam útjára, majd
voltam évekig üzemeltetôjük. Jelenleg kisvállalkozói tanácsadással foglalkozom.
Büszkén mondhatom el magamról, hogy
sikerült két rendkívül sikeres embert felnevelnünk párommal: vegyészmérnök lányom és
közgazdász-jogász fiam szakterületükön belül
elismert cégeknél töltenek be vezetô pozíciót!
Mint képviselô, feladatomnak tekinte-

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelô bizalmukat, amelynek révén a 2010-2014 közötti idôszakban
a Képviselô-testület tagja lehettem és
remélhetôleg 2014-2019 között is az lehetek.
Rengeteg még a feladat, amelyek megvalósításában remélhetôleg a megválasztásra
kerülô Képviselô-testület és polgármester partner lesz, így nem veszítünk annyi idôt, mint a
korábbi idôszakban. A Képviselô-testület munkáját, érdekérvényesítô tevékenységét a kölcsönös bizalomra alapítva szeretném hatékonyabbá tenni.
Az elôzô ciklusban megkezdett munkát
be kell fejeznünk. Elôttünk áll még a Duna
parton a strand, csónakkikötô, a kerékpárút, a tûzoltó és mentôállomás, a kormányablak megvalósítása, a hiányzó járdák, nyilvános
illemhely megépítése, új utcabútorok elhelyezése, a Tahi hídfô környékének rendezése.
Szeretnék a fiataloknak kerékpáros egyesületet és klubéletet létrehozni, amelyhez a kicsiknek és nagyoknak egyaránt nívós és gazdag
kulturális élet társulna. Remélem mindez nemcsak álom marad és közös összefogással meg
is valósítjuk.
A legfontosabb célom azonban az, hogy
mindezek megvalósítása alatt és után, a kicsi
és a nagy, az öreg és a fiatal, az itt-lakó és a
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vendég, a kerékpáros és az evezôs, a horgász
és a vadász, a lovas és a gyalogos, a vállalkozó és az alkalmazott egyaránt jól érezze magát
Tahitótfaluban.
Ügyvédként dolgozom 34 éve. A
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és
Államtudományi Karán polgári jogot és az ügyvédi hivatást oktatom. 2010-ben a FIDESZ
Magyar Polgári Párt támogatásával indultam a választásokon, most azonban a polgári
értékrend megtartása mellett, az Önök támogatásával szeretném képviselni a polgárok és
Tahitótfalu érdekeit a Képviselô-testületben.
Remélem, mint ahogy eddig, a képviselôi
fogadó óráimon ezután is fogunk találkozni.
dr. Pálvölgyi Tamás

Schottner
Jánosné Vaczó
Erzsébet
Független jelölt

1962.január 21-én születtem. Családom,
szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, ôseim
és a munkám Tahitótfaluhoz köt, közel 30
éve. 18 évesen ismerkedtem meg elôször
a közösségi munkával, hisz akkor lettem
a tanács tagja. Majd 1994-tôl a település
képviselôje és a Népjóléti Bizottság elnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja lettem.
Ezen évek alatt, volt idôm megtapasztalni
az emberek örömét, szomorúságát és tragédiáját. Láttám egy generációt felnôni és
egyet elmenni, ahol tudtam, segítettem.
Amennyiben továbbra is megtisztelnek
bizalmukkal, tovább dolgozhatunk együtt
Tahitótfaluért.
Kérem jöjjenek el szavazni!
Köszönettel Schottner Jánosné
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Szabó Judit

Számedli Gábor

43 éves, négy gyermekes édesanya
vagyok. Magasépítô üzemmérnök és okl.
építészmérnökként a szakmámat, mint
magántervezô gyakorlom. Emellett 10
éve tanítok néptáncot az óvodákban.
2007-ben, az akkori igazgatónôvel indítottuk be az iskolai néptánc szakkört,
amit egészen a tavalyi évig vezettem.
Rendszeresen szerepelnek a néptáncosaim a községi rendezvényeken. A népviseletes leánykák ruháit én szoktam biztosítani. A tánctanítás mellett a Zöldsziget
Táncegyüttesben táncolok. Immár 15 éve
szervezem Tahitótfaluban a Baba-ruha börzét, ahol a többi hasonló rendezvénytôl
eltérôen ruhaadomány gyûjtése és elosztása is történik. Az elsôsorban zenei kultúrát ápoló Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület alapítóelnöke voltam 9 éven át, jelenleg elnökhelyettese vagyok. A Községi Tájékoztató
szerkesztôbizottságában tevékenykedem
évek óta, és rendszeresen jelennek meg
cikkeim. Éveken át írtam az önkormányzati híreket a testületi ülésekrôl.
Alapvetôen közösségi embernek vallom magam, és megpróbálok a keresztyén értékrend szerint élni. Vallom, hogy
lakóhelyünket kell olyanná tenni, hogy
ott öröm legyen élni. Bízom abban, hogy
az elmúlt 8 éves képviselôi munkámmal
sok hasznosat tettem falunkért, a kultúra,
az építészet, a hagyományôrzés, a sport,
a karitatív tevékenység és a tájékoztatás
területén egyaránt. Megtisztel, ha rám szavaz!

Számedli Gábor vagyok, 54 éves. 1985ben nôsültem és költöztem Szentendrérôl
Tahitótfaluba. Feleségem Csörgô Márta,
három gyermekünk van: Tamás 23, Regina
20 és Robi 12 évüket töltötték áprilisban.
Az életemet a sport és a sportmozgás oktatása töltötte ki. Hat évesen kezdtem el
sportolni és versenyezni. 28 éve tartok
karateedzéseket Szentendrén, ahol a környékbeli települések (Szentendre, Leány
falu, Tahitótfalu, Pomáz, Budakalász) gyermekeit tanítom karatézni és készítem fel a
versenyekre.
1989 óta saját vállalkozásból élek,
elôször a vagyonvédelem és a kertépítés,
parkgondozás volt a fô profilom, öt éve
a vagyonvédelmet kivettem a vállalkozásból és a TO-KEN 2005 Kft-hez csatlakoztam, rendészeti referensként. A kertépítés mellett elôadásokat tartok az ország
különbözô városaiban, falvaiban az egészséges életrôl, azon belül is a mozgás fontosságáról.
Céljaim és elképzeléseim a sport területén:
Régóta szeretnék a lakóhelyemen,
Tahitótfaluban is a sport – rendszeres
testmozg ás, versenyzés – lehetôségét
megteremten i a fiataloknak, valamint
tömegsport jellegû mozgást biztosítani az
idôsebb generáció számára. Hiszen köztudott, hogy a rendszeres vezetett edzéseken való részvétel megtanítja a fiatalokat a szabadidô hasznos eltöltésére. Leköti
felesleges energiájukat, fejleszti a fizikai
erôn kívül a koncentrációs készségüket,
kitartásukat, fegyelmüket. Idôsebb korban pedig a mozgás egészségesebb, boldogabb életet biztosít.
Ha megválasztanak, és a képviselô
testület tagja lehetek, minden erômmel
azon leszek, hogy az Önkormányzat
lehetôséget biztosítson az itt élôk számára
egy boldogabb, biztonságosabb és egészségesebb élethez.

Független jelölt

Független jelölt
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Takács Zoltán
Független jelölt

Tusor Anikó

Független jelölt

Vaczó Zoltán

Tisztelt Lakosok!
A fiatal generációt képviselve tíz éve
élek és dolgozok Tahitótfaluban, feleségemmel és két iskolás gyermekemmel.
Noha számos fejlesztés történt falunkban az évek során, meglátásom szerint
több olyan fejlesztési lehetôség kínálkozik, amelyek megvalósítása jelentôsen
hozzájárulhat a lakosság életkörülményeinek javításához.
Ilyenek többek között:
Duna parti sétány kialakítása, a családok és a fiatal generáció sportolási lehetôségeinek fellendítése, javítása,
ehhez egy olyan létesítmény megvalósítása szükséges mely a kikapcsolódást, sportolási és szórakozási lehetôséget is biztosít, valamint a kerékpárút fejlesztése is
fontos.
A Termelôi piac bôvítése és fejlesztése, a közösségi élet fellendítése nem csak
a fiatalok, hanem az idôsebb generáció
részére is.
Fontosnak tartom a megújuló energia
lehetôségének kihasználását is.
Tahitótfalu a Dunakanyar egyik legszebb részén helyezkedik el, ezért fontos
a turizmus fellendítése is, olyan programokat és aktív kikapcsolódási lehetôségeket
kell biztosítani az ide látogató vendégeknek, melyekkel egész évben biztosítani
tudjuk a falusi turizmust.
Megválasztásom esetén ezen célok
minél teljesebb körû megvalósítására
törekszem.
Bizalmukat elôre is köszönöm.

Tusor Anikó vagyok. Végzettségem
jelmeztervezô. Közel 20 éve színházakban,
különbözô filmekben, reklámfilmekben és
videóklipek forgatásain dolgozom.
Tahitótfaluban élek férjemmel és két gyermekemmel. Anna lányom Szentendrén gimnazista, kisfiam Balázs a helyi iskola második osztályos tanulója. A fôvárost elhagyva,
a Dunakanyar szerelmeseként esett választásunk Tahitótfalura.
Szívügyemnek érzem településünk minô
ségi fejlôdését, a kultúrára, kreativitásra nevelést már kisgyermekkortól.
Kitûzött céljaim:
• A településen belüli közlekedés megoldása:
Iskolabusz indítása, mellyel segítjük az iskolába való eljutást, a révhez való közlekedést,
és a fôút gyakoribb elérését. Napközben
igény szerint az idôsek segítése.
• Biztonságos, kreatív játszóterek létesítése, a meglévôk korszerûsítése. A kerékpárútnak meg kell épülni! Nem lehet, hogy
csak Tahitótfalu szakítsa meg a kerékpárosok útját, kiterelve a gyerekeket a veszélyes
fôútra!
• Kultúrális programok kiterjesztése: A tervezett szabadtéri színpadon rendszeres,
kultúrális programok, színielôadások, táncházak, felolvasóestek és színes ifjúsági és
felnôtt program biztosításával növeljük a
helyi szórakozási lehetôségeket. Fiataljaink
változatos programok elérésével, közösségi terek létrehozásával, helyben tölthetik el
szabadidejüket.
• Drogok terjedésének megakadályozása:
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy
a drogok terjedése nem áll meg Budapest
határainál. Már általános iskolában el kell
kezdeni felvilágosítva megóvni gyermekeinket! Drogmegelôzésre szakosodott szervezetek módszereivel és hiteles elôadók
által tartott beszélgetésekkel segítsünk a fiataloknak, hogy nemet tudjanak mondani az
ôket egyre veszélyeztetôbb szereknek.

Tisztelt Választópolgárok!
Vaczó Zoltán vagyok, 42 éves. Születé
sem óta Tahitótfaluban élek, feleségem
óvónô, három leánygyermekünk van.
Huszadik tanévemet kezdtem meg a helyi
általános iskolában történelem- és angoltanárként. A Református Gyülekezet presbitériumának tagja vagyok.
1998-tól kezdve 12 éven keresztül voltam önkormányzati képviselô. A
Kulturális bizottság elnökeként hét éven
keresztül tevékenykedtem. Ebben az
idôszakban indult el településünk honlapja és kapott új arculatot a Községi
Tájékoztató. Több helyi kiadvány megjelentetésében vettem részt, melyek közül
kiemelkedik az „Életképek a huszadik századi Tahitótfaluból”. Számos program és
ünnepség megszervezésében, lebonyolításában vettem részt.
Úgy látom, településünk alapvetôen
jól mûködik. Hibát találni mindig lehet,
javítani folyamatosan kell, vannak
megerôsítésre váró területek is. Nem
helyeslem azonban, ha nem ismerjük fel,
nem értékeljük az elmúlt idôszak eredményeit, fejlesztéseit. Egy képviselô „nem
csinál nyarat”, ezért megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy régi és új
képviselôtársaimmal együttmûködve, egymást segítve, közösen gondolkodva és cselekedve segítsem településünk fejlôdését.
Tahitótfaluban mindig volt, van és lesz
tennivaló az épített és természeti környezetért, az itt lakókért, a közösségért. A
következô öt évben az Önök önkormányzati képviselôjeként szeretném ezt a munkát végezni.
Ehhez kérem támogató szavazataikat.
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