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Tisztelt
Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr a 308/2019.(VII.26.)
KE határozatával 2019. október 13. napjára, vasárnapra tûzte ki a helyi önkormányzati
képviselôk és polgármesterek 2019. évi általános választásának idôpontját.
A szavazás napján a szavazóhelyiségek reggel
6.00 órától 19.00 óráig állnak a választópolgárok rendelkezésére. Szavazókörök, a már megszokott helyeken:
1. szavazókör: Általános Iskola, Kossuth Lajos
u. 26.
2. szavazókör: Népház, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
3. szavazókör: Óvoda, Almásy László út 17.
4. szavazókör: Régi Bölcsôde, Almássy László
út 17.
Választójog gyakorlása: csak személyesen
lehet!
A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásán a választópolgárok szavazati jogukat kizárólag lakóhelyükön vagy
– ha lakóhelyük mellett legkésôbb 2019. június 26-ig tartózkodási helyet is létesítettek és
annak érvényessége a szavazás napjáig, azaz
2019. október 13-ig tart – bejelentett tartózkodási helyükön gyakorolhatják. A bejelentett tartózkodási helyen való szavazáshoz a választópolgároknak átjelentkezésre irányuló kérelmet
kell benyújtaniuk a helyi választási irodához. A
választópolgár ebben az esetben a tartózkodási helye szerinti település szavazólapjain szavaz.
A szavazáson a Szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas, érvényes igazolványt. Amennyiben
személyazonosságát, lakcímét nem tudja
megfelelôen igazolni vagy nem szerepel a névjegyzéken, akkor a szavazatszámláló bizottság
visszautasítja és nem szavazhat.
Magyarország külképviseletein való szavazásra a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásán nincs lehetôség.

A választópolgár passzív választójogát bárhol gyakorolhatja, azaz bármely településen,
választókerületben választható.
Jelöltek
Egyéni listás képviselôjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább
1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármester jelölt az,
akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a ajánlott. Jelöltnek jelentkezni
2019. szeptember 09. hétfôn 16.00 óráig lehetett.
A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-i ülésén a nyilvántartásba vett polgármester- illetve helyi önkormányzati képviselô
jelölteket kisorsolta a szavazólapon való megjelenés sorrendjében, az alábbiak szerint:

hat, ahány egyéni listás mandátum a településen kiosztható. Szavazni érvényesen egy polgármester jelöltre és maximum 8 képviselôjelöltre lehet. Képviselôk esetében 8 szavazatnál kevesebb is bejelölhetô érvényesen, de ha
egyel is több jelölt kerül bejelölésre, a teljes szavazólap érvénytelen!
Egy alkalommal a rontott szavazólap cseréje kérhetô.

Polgármester jelöltek:
Fodor Sándor, független jelölt
Dr. Sajtos Sándor, független jelölt

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Eôryné Dr Mezei Orsolya, HVI vezetô
26/387-198
Miklós Melinda, HVI vezetô helyettes
26/387-198, 06/30/373-0895

Képviselô jelöltek:
Kubanek István, független jelölt
Dr. Pálvölgyi Tamás, független jelölt
Gaál Sándorné, független jelölt
Sárközi Ildikó, független jelölt
Schottner Jánosné, független jelölt
Verebes Sándor, független jelölt
Pálmai Ferenc, Munkáspárt jelöltje
Nagyházi Zsolt, független jelölt
Nagyházu Miklós, független jelölt
Vaczó Zoltán, független jelölt
Csörgô Mihály, független jelölt
Szabó Judit, független jelölt
Karácsony János Ádám, Fidesz-KDNP jelöltje

A Helyi Választási Iroda (2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.) hétfôtôl-péntekig 8-16-óra
között fogadja a tisztelt választópolgárokat.

A Helyi Választási Bizottság elérhetôsége:
cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
tel.: 06 26 387-198
email.: jegyzo@tahitotfalu.hu
tagjai: Budai Mihály elnök
Csörginé Kemény Ildikó elnökhelyettes
Rajos Istvánné tag
Bozóki Sándorné póttag
Lakatos Linda póttag
Tahitótfalu, 2019. szeptember 10.

Szavazás
A szavazólapon a választópolgár akár egy,
akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavaz-

Helyi Választási Iroda
Tahitótfalu
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Polgármester-jelöltek bemutatkozása
Fodor Sándor

Dr. Sajtos Sándor

Fodor Sándor vagyok, 1967. augusztus 5-én Cegléden születtem, 1998. óta élek a családommal Tahitótfalun, ahol elôször
béreltük, majd megvásároltuk a helyi pékséget. A sport mindig
fontos helyet foglalt el az életemben. Jelenleg is aktívan sportolok, kétszeres világ-, és ötszörös Európa bajnok vagyok sárkányhajózásban. Nôs vagyok 32 éve. Feleségem Fodorné Anna.
Ô végig a vállalkozásainkban dolgozott, jelenleg a Fôvárosi
Törvényszéken a PKKB-n dolgozik. 2 gyermekem van. Sándor
32, Gergô 26 éves, mindketten Tahitótfaluban végezték az általános iskolát. Jelenleg Sándor az ODBE Kft. kommunikációs igazgatója és megajándékozott bennünket idén májusban egy ikerpár unokával, Lénával és Konráddal. Gergô a Duna House-nál
kezdett dolgozni, majd 2017 decemberében saját franchise-t váltottak ki 2 társával, azóta 2 irodát igazgatnak. Vállalkozóként
szerzett több évtizedes tapasztalataimat szeretném polgármesterként Tahitótfalu javára fordítani. Tizenkét pontos programom fôbb céljai a következôk: Kapcsolódva a családpolitikai
kormányintézkedésekhez minél több fiatal házaspár és gyermekeik önálló otthonhoz jutását kedvezményes telekvásárlással segíteni. Nemcsak bôvítjük az iskolát, az óvodákat és a
bölcsôdéket, az orvosi rendelôt, hanem a pedagógusok, orvosok letelepedését is segítjük lakhatásuk megoldásával. Elkerülô
utat építünk a faluközpont védelmében. Minden utcát, így
különösen a település belterületi szakaszait járdával bôvítjük
a balesetmentes és kényelmes gyalogosközlekedés biztosítására. Megépítjük a kerékpárutat Leányfaluig és Dunabogdányig.
Vízisport-telepet és strandot építünk a Duna partján. Fejlesztjük
a turizmust, teljes helyi adómentességet biztosítunk az idegenforgalmi szálláshelyek üzemeltetôinek. Támogatjuk a helyi vállalkozásokat, a mezôgazdasági termelôk helyi és fôvárosi piacra jutását. Támogatjuk a helyi kulturális és hagyományôrzô csoportokat. Fejlesztjük a szociális ellátást, a rászorulók étkeztetését. Önkormányzati kisbusszal segítjük az idôsek, rászorulók
közlekedését, bejutását az orvosi szakrendelésekre. Nálunk a
Községháza ajtaja mindig nyitva lesz! Kérem, ha egyetért a programommal, október 13-án adja szavazatát programomra. Elôre is
köszönöm a bizalmat!
Köszönettel:				
Fodor Sándor
polgármesterjelölt

Tisztelt Tahitótfalui Polgárok!
Önkormányzati munkám 2006 -ban kezdôdött, amikor
képviselôvé és alpolgármesterré választottak. 2008 januárjától
megbízott polgármesterként dolgoztam. 2009-ben az idôközi
választáson, majd 2010-ben és 2014-ben ismét bizalmat kaptam
a folytatásra.
A Dunakanyari Önkormányzati Társulás és a Szigeti Önkor
mányzati Társulás elnöki posztját is ellátom. Az elmúlt
idôszakban – az elnyert támogatásoknak is köszönhetôen – 3
milliárd forinttal nôtt településünk törzsvagyona. E szám mögött
rejlik a gát-, az új konyha-étkezde megépítése, az orvosi rendelô,
az ifjúsági tábor felújítása, óvodai férôhelyek bôvítése, játszóterek felújítása, csatornahálózat bôvítése, három támfal megépítése Tahiban, utak felújítása. Egy önkormányzati ingatlanban
helyet adtunk a Kormányablaknak.
Sikernek tekintem a Fôvárosi Vízmûvekkel 2009-ben aláírt
stratégiai megállapodást, amely 10 év alatt 360 millió forintot
jelentett településünknek. E támogatás nagyban hozzájárul településünk környezetvédelmi feladatainak teljesítéséhez.
Az elmúlt 10 évben négy határon túli magyar településsel
kötöttünk testvértelepülési szerzôdést, akikkel sokrétû kulturális kapcsolatot ápolunk.
A következô öt évben az alábbi feladatokat, terveket szeretném megvalósítani:
Termelôi piac bôvítése, új egészségház, bölcsôde építése a
beadott pályázat elnyerése esetén, Ifjúsági tábor mûködtetése,
csónakház, szabadtéri tornapálya létesítése, gyûjtô utak karbantartása, járdaépítés-felújítás, a tervezés alatt álló kerékpárút megvalósításának segítése, a település biztonságos mûködésének
biztosítása.
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)
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.
Dr. Sajtos Sándor
független polgármester jelölt

Független jelölt
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Képviselô-jelöltek bemutatkozása
Csörgô Mihály
Független jelölt

abból minél többet profitáljon. Öt éve az
volt a záró mondatom, hogy én itt szeretném leélni az életemet és szeretnék emelt
fôvel az emberek szemébe nézni, nem
eljátszani azt a bizalmat, amit Önöktôl
kaptam. Természetesen ezt most is így
gondolom. Kérem, amennyiben továbbra is méltónak tartanak a bizalomra,
tegyék lehetôvé nekünk, hogy a megkezdett munkát folytathassuk. Tisztelettel:
Csörgô Mihály.
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.

Gaál Sándorné
Független jelölt

Nôs vagyok, két felnôtt lány édesapja, és egy óvodás kisfiú „jóvoltából” már
azt is tudom, mit jelent boldog nagypapának lenni. Feleségem, akinek itt
is szeretném megköszönni a támogatását, a helyi orvosi rendelôben nôvér.
Születésem óta itt élek, de úgy gondolom, nem az számít, ki mióta lakik itt.
Fontosabbnak tartom, hogy ki mennyire érzi otthonának Tahitótfalut.2002-ben
az Önök megtisztelô bizalmából lehettem
képviselô.2006-tól az Építési Bizottság
elnökeként, majd 2009-tôl mostanáig
alpolgármesterként igyekeztem meghálálni ezt a bizalmat. Nagyon jó érzés, hogy
részese lehettem annak a fejlôdésnek, ami
a településünkön az elmúlt idôszakban
történt. Ôszintén remélem, hogy az itt
élôk túlnyomó többsége is látja a változást. Sok tennivaló vár még ránk, de
úgy érzem, hogy ez a csapat, amelynek
tagja lehetek, már bizonyított, és képes
arra, hogy minden lehetôséget kihasználva falunk további fejlôdését biztosítsa. Eddig sem tettem felelôtlen ígéreteket, ez után sem fogok. Ilyet csak az tesz,
aki nincs tisztában a lehetôségeinkkel.
Néhány dolgot azonban szeretnék megemlíteni. Természetesen továbbra is mindent megteszünk, hogy többek között a
tervezett rendelô, kerékpárút, tûzoltómentôállomás mielôbb megépüljön. Ezek
a beruházások azonban messze meghaladják az önkormányzat anyagi lehetôségeit.
Itt állami szerepvállalásra van szükség.
A mi feladatunk az, hogy ezt próbáljuk elérni. Másrészt a saját forrásainkat
körültekintôen úgy használjuk fel, hogy
a település a biztonságos mûködésén túl,

a területen is sokat tenni, az a falu szépítése, mindezt azért, hogy Tahitótfalu ne
csak lakóhely, hanem otthon is legyen.
Tahitótfalu különleges település, két
eltérô adottságú településrészbôl áll,
melyet szétválaszt, ugyanakkor össze is
köt a híd. Mi, a mostani önkormányzati választáson együtt induló jelöltek is
különbözôek vagyunk, de összeköt minket, hogy együtt szeretnénk az Önök
bizalmát ismét elnyerve tenni tovább
Tahitótfaluért, annak mindkét település
részéért, azok fejlôdéséért, otthonosabbá tételéért, hozzáadva tapasztalatunkat,
tudásunkat, szorgalmunkat, kitartásunkat és a szívünket.
Kérem, jöjjenek el szavazni, tiszteljenek meg ismét bizalmukkal, tegyék mérlegre a mögöttünk hagyott idôszak eredményeit. Válasszuk a legjobbat falunknak, a legjobbat magunknak.
Az út, melyet együtt vállalunk:
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné képviselôjelölt

Karácsony Ádám

A Fidesz-KDNP jelöltje

Tisztelt Választópolgárok!
Döntés elôtt állunk, ismét önkormányzati választások lesznek. Megválasztjuk a
település vezetôit, akiknek bizalmat szavazunk, hogy az elkövetkezô öt évben képviseljék az itt élôk érdekeit, és úgy végezzék feladatukat, hogy az elômozdítsa a
település fejlôdését. Az ember életében
sok döntést hoz. Ezek közül vannak olyanok, melyek a további életét is megváltoztatják. Ilyen döntést hoztam 2002-ben,
amikor elôször indultam a helyi önkormányzati választáson képviselôjelöltként.
A z Önök bi za l mából beker ü ltem a
képviselôtestületbe. Az elmúlt négy ciklusban a Gazdasági Bizottság elnökeként
és a Kulturális Bizottság tagjaként végeztem a munkámat.
Mindig fontos volt számomra a település kiegyensúlyozott gazdálkodása, és
a lakosság olyan mértékû adóterhelése,
mely feltétlen szükséges, inkább az adóhátralék hatékony beszedését támogattam, és nem az adó mértékének emelését. A másik terület, melyet igazán még a
magaménak éreztem és igyekeztem ezen

Tisztelt Választópolgárok!
Karácsony János Ádám vagyok, 36
éves, nôs, két kislány boldog édesapja.
Tahitótfaluban élek születésem óta.
Az Önök bizalmának köszönhetôen az
elmúlt öt évben helyi képviselôként és
Pest Megye Közgyûlésének tagjaként is
segíthettem falunk fejlôdését.
Öt év alatt nagyon sok döntést hoztunk, sok elképzelést meg valósítottunk. Átadtuk a gátat és megnyitottuk a
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Kormányablakot. Új konyha-étkezôt építettünk és térfigyelô rendszert létesítettünk. A látványos építkezések mellett
minden évben fontos állagmegóvó beruházásokat végeztünk épületeinken, javítottuk utainkat.
Megyei képviselôként különösen örülök, hogy a Pest megyének szánt kompenzációs forrásokból eddig 140 millió Ft
érkezett falunkba, melynek nagy része a
termelôi piac kialakítására idén elnyert
támogatási összeg.
A Régiók Európai Bizottsága póttagjaként megtisztelô Tahitótfalut képviselni
Brüsszelben is. Örülök, hogy a Wifi4EU
program kapcsán elôsegíthettem, hogy
közel 5 millió Ft közvetlen brüsszeli forrás érkezzen településünkre.
Most a munka folytatásához kérem
az Önök támogatását. Jelenlegi képvise
lôtársaimmal a következô évekre is sok
célunk van, mint például az új bölcsôde
megépítése – melyhez a pályázatot már
beadtuk, vagy említhetném a leendô egészségházat is, melynek elôkészítô munkáit már megkezdtük. Fontosnak tartom
a falut és az egész Szentendrei-szigetet
érintô tûzoltó- és mentôállomás megépítését. Továbbra is azon leszek, hogy
elômozdítsam ennek megvalósítását.
Kérem, támogassanak október 13-án a
Fidesz-KDNP helyi képviselôjelöltjeként,
a Pest megyei közgyûlési listán pedig szavazzanak a Fidesz-KDNP-re.
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.
Tisztelettel:
Karácsony Ádám

Kubanek István
Független jelölt

Tisztelt Választópolgár!
Családommal 27 éve lakom Tahitótfalu
ban. Nôs vagyok, két gyermekünk van,
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akik itt jártak óvodába, iskolába, templomba. Feleségem a helyi iskolában
tanítónô és könyvtáros.
Független jelöltként indulok az önkormányzati választásokon, de semmiképp
sem függetlenül Istentôl, hazától és
választópolgároktól.
Több mint 21 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,
2010 -tôl 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. Tudom, hogy sok mindent lehet és kell is tenni, mint például
bölcsôde építés, kerékpár út, termelôi
piac korszerûsítése, a hagyományôrzô
szoba kialakítása...
Számomra a képviselôség nem csak cél,
hanem eszköz arra, hogy elképzeléseinket megvalósítsuk.
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, tûzzománc biennálé, emlékmû avatás, felújítás, kopjafa állítás Székelyföldön,
testvértelepülési szerzôdések megkötése, hôseinkrôl és ôseinkrôl való megem
lék ezések. Ezt az összefogást szeretném erôsíteni a következô idôszakban
is. Köszönöm mindenkinek, aki eddigi
munkámban bármilyen módon segített.
Elkezdett munkám folytatásához kérem
Önöket, hogy továbbra is támogassanak
szavazataikkal.
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.
Elôre is köszönöm megtisztelô bizalmukat:
Kubanek István

Nagyházi Zsolt
Független jelölt

Tahitótfalu Tisztelt Polgárai!
Nagyházi Zsoltnak hívnak, születésem
óta (1996) Tahitótfaluban élek.
Talán meglepetés lehet, hogy ily fiatalon képviselôjelöltként az Önök támogatását kérem.
Éppen ez a fiatalos lendület, ami motivál. Minden tisztelet a jelenlegi testület
munkájáért, de úgy gondolom, elhanyagolnak bennünket, fiatalokat. Gondolok
például arra, hogy nem dolgoznak azon,
miként tarthatnák községünkben az ifjúságot. Az óvodai és általános iskolai évek
után elengedik a fiatalok kezét, így sokan
eltûnnek.
Így kortársaimmal együtt szeretném
elérni, hogy az ifjúság igényeinek megismerése után, a testülettel programokat
dolgozzunk ki itt maradásuk érdekében.
A falu hagyományait tekintve mezôgaz
dasági és turisztikai értékekkel bíró település, melyet még jobban ki kellene használni. Magam is gazdálkodó családban
nôttem fel, így látom a mezôgazdasági
vállalkozások fejlôdési igényét. Ezért
folytattam a református gimnázium után
tanulmányaimat a gödöllôi Szent István
Egyetem mezôgazdasági mérnök szakán. Célom az volt, hogy szélesebb körû
tudást szerezzek, amit alkalmazni tudok
saját, illetve a község többi gazdaságának
fejlôdése érdekében. Szeretném támogatni például a fólia sátrak számának növelését, amelyet a meglévô adottságok kihasználásával nem csak az eper, hanem más
zöldségfélék termelésére is lehetne hasznosítani.
Meglátásom szerint egyre több az idôs
ember Tahitótfaluban is, akik többsége
egyedül él. Különbözô programokkal kellene biztosítani mindennapjaikat, gondolok itt klubok kialakítására.
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Úgy vélem, hogy természeti adottságainkat, „két Dunánkat” jobban ki kellene
használni rekreációs és szabadidôs célok
érdekében.
Tenni szeretnék a fiatalok jövôéért, az
idôsek jólétéért, a gazdaságunk fejlôdé
séért és hagyományaink megôrz éséért,
melyhez az Önök támogatását kérem.

Nagyházu Miklós
Független jelölt
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tudhatunk magunk mögött. Elkötele
zettek vagyunk a gondos tervezés, precíz gazdálkodás és átlátható beruházások folytatása érdekében. A kihívás nagy,
hiszen agglomerációs településként folyamatosan bôvítenünk kell intézményi és
közszolgáltatási hátterünket a növekvô
lakosságszám kiszolgálása érdekében.
Köszönettel tartozunk Önöknek, akik
javaslataikkal, véleményükkel vagy építô
kritikával segítették döntéseinket.
Kérem támogasson szavazatával, hogy
tovább dolgozhassam Önért és Tahitót
faluért.
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.

Pálmai Ferenc

A Munkáspárt jelöltje

Tisztelt Választópolgár!
Nagyházu Miklós vagyok, 51 éves, családommal Tahiban lakom. Elektro- és híradástechnikai mûszerész, valamint hírközlési mûszaki ellenôri képesítéseket
szereztem. A Rehab Zrt.-nél dolgozom,
emellett családi vállalkozásban egy helyi
üzletközpont üzemeltetési feladatait is
ellátom.
2002-ben kaptam a megtisztelô felhatalmazást a képviselôi szolgálatra, azóta
dolgozom a településért. A mögöttünk
hagyott ciklusban a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként, valamint a Gazdasági Bizottság alelnökeként vettem részt a testület munkájában. Örömteli feladat volt ez egy olyan
településen, ahol folyamatosan beruházások, fejlesztések és felújítások adtak és
adnak feladatot a képviselôk számára.
Amennyiben lehetôségem lesz folytatni képviselôi munkámat, különös hangsúlyt szeretnék biztosítani a környezetvédelemmel, környezettudatos életvitellel kapcsolatos fejlesztések és programok
megvalósításának. Ennek a számomra
mindig is fontos területnek még nagyobb
hangsúlyt adott az utóbbi években településünkre költözôk példamutató aktivitása akcióinkban.
A képviselôi munkát folytatni szeretném, jelenlegi képviselôtársaimmal
együtt, hiszen egy eredményes ciklust

tív változást hozott a falufejlesztés történetében. A részletek és a teljesség igénye nélkül sok saját és támogatott beruházás, minôségi fejlôdés valósult meg
az elôzô években. A falu gazdálkodása is az átgondolt szerepkörben teljesített. Ezen úton haladva szeretném a falut
szolgálni. és ehhez szeretném hozzátenni saját tudásomat valamint a tapasztalatomat. Változatlanul fontos számomra
az az elhívatottság, amely a helyi viszonyoknak megfelelôen új munkahelyeket
teremt. Továbbra is fenntartom, és támogatok minden olyan törekvést, amely
a mára kialakult demográfiai, földrajzi, és mezôgazdasági adottságok alapján
Tahitótfalu érdekeit szolgálja. Kiemelten
fontosnak tartom a közvetlen lakóhelyem
igényeinek magasabb szintû célirányos
képviseletét.
És végül, de nem utolsó sorban, továbbra is célom, a kulturális területen történô
közösségi fejlesztések megteremtése,
amely egyedi arculatot adna a falunak.
Kiemelten, így a Dunakanyar térségének.
Tisztelt Választók!
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, köszönöm, hogy szavazatukkal
támogatnak.
Tisztelettel:
Pálmai Ferenc képviselô-jelölt

Dr. Pálvölgyi
Tamás
Független jelölt

„Közösen mindenkiért”
Tisztelt Faluközösség, tahi és tahitót
falui Választók!
Köszöntöm Önöket egy újabb válasz
tási ci k lus idôsza kában. Támog atá
su k n ak köszön hetôen újra indu lhatok képviselôjelöltként. Továbbá köszönöm korábbi támogató szavazataikat.
Magamról röviden, Tahitótfalu hegy felôli
részén, a Külsô-Nyulas területén lakom,
több mint negyed százada kötôdöm a faluhoz. Két diplomám a kommunikáció és a
mûvészet területérôl szól. Fiatalos lendülettel 60 éves vagyok. A Munkáspárt színeiben, a baloldal képviseletében indulok. Jelenlegi minôségemben, azonban
most nem a politikát helyezném elôtérbe,
hanem az embert, a lakosságot, s a választókat.
Ha megválasztanak, elôttem mindenki egyenlô, mindenkor a falu lakosságát
képviselem. Szeretnék az itt élô emberek
problémáival foglalkozni, valamint a falu
jövôjével.
De vessünk egy pillantást az elmúlt
idôszak történéseire, amely sok pozi-

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelô bizalmukat,
amelynek révén immár második alkalommal 2014-2019 közötti idôszakban
a Képviselô-testület tagja lehettem és
remélhetôleg 2019-2024 között ismét
az lehetek. Meglátásom szerint telepü-
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lésünkön nagyon sok minden változott
és fejlôdött az utóbbi öt esztendô alatt.
Természetesen az öt évvel ezelôtt vázolt
elképzelésekbôl nem valósulhatott meg
minden. Az elôzô ciklusban megkezdett
munkát folytatnunk kell. Elôttünk áll a
Duna –part fejlesztése, a csónak kikötô
megvalósítása, a Tahi oldalon az új egészségház megkezdett beruházásának befejezése, az új bölcsôde létesítése és számos más feladat. Eldôlt, hogy az Eurovelo
6 kerékpárút nyomvonala a Szentendreiszigeten keresztül halad Kisoroszitól
Szentendréig. A magam részérôl
reménykedtem abban, hogy ez nem így
lesz, hiszen Tahitótfaluból Leányfalu
fôként csak az életveszélyes 11 fôúton
közelíthetô meg kerékpárral. Ezért szükségesnek tartom a megkezdett munka
folytatását ezen a szakaszon is a kerékpárút illetve a biztonságos kerékpáros közlekedés kialakítása érdekében.

Sárközi Ildikó

A legfontosabb célom azonban változatlanul, az, hogy mindezek megvalósítása alatt és után, az itt lakó és a vendég,
továbbá összes unokám is egyaránt jól
érezze magát Tahitótfaluban.

Sárközi Ildikó vagyok, Tahitótfalu polgára. Tótfalun nôttem fel, ide jártam általános iskolába még a rendszerváltoztatás idôszakában. Sportolóként aktívan
vettem részt a helyi közösségi életben,
Hallgatói Önkormányzatban pedig középiskolásként Szentendrén. Rövid ideig
Visegrádon éltem, így van összehasonlítási alapom Visegrád kisváros és Tahitótfalu
nagyközség mûködésének, sajátosságainak tekintetében.
Tahiban lakom, 8 tagú háromnemzedékes boldog családban, 4 gyermek
édesanyjaként. Apósom a rendszerváltoztatás után 12 évig önkormányzati
képviselôként járult hozzá településünk
fejlôdéséhez, anyósom pedig 33 éven át
volt óvónô Tahiban, jelenleg mindketten
nyugdíjasként segédkeznek itthon a gyermekek nevelésében.
A Hídfô Faloda kisvendéglô ügyvezetôje
és szakácsaként – lévén Tahi központjában – van szerencsém értekezni sokféle helybeli lakossal, akik rávilágítanak a
település sajátosságaira és lehetôségeire.
Részt veszek jótékonysági rendezvényeken is, legutóbb 2019 júniusában:
Gyermeknapi Piknik a helyi játszóterekért. Ezúton is szeretném megköszönni
a Polgármesteri Hivatal közremûködését.
Elsôdleges célom a helybeli családok
érdekeinek érvényesítése és védelme, a
jog és igazságosság érvényesülése a lakosok számára. A fejlôdés ellenére sok a hátrányos helyzetû lakos, pl. idôs ember.
Fontos a szociális intézményrendszer fejlesztése. A problémák pedig ne legyenek
a szônyeg alá söpörve.
Fejleszteni való lehetôség, pl.: játszóterek, közösségi terek, közösségi ház ahova
szinte éjjel-nappal járhatnak a fiatalok,
ahol biztonságban tudhatjuk ôket.

Ügyvédként dolgozom immár 39 éve.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog
és Államtudományi Karán polgári jogot
és az ügyvédi hivatást oktatom. Miként
az elôzô ciklusban 2014-ben, úgy most is
függetlenként indulok a választásokon a
polgári értékrend megtartása mellett.
Az Önök támogatásával szeretném képviselni Tahitótfalu polgárait és a település
érdekeit a Képviselô-testületben.
Remélem, ahogy eddig is, képviselôi
fogadóóráimon ezután is fogunk találkozni.
Közösen indulunk és képviselô társaimmal együtt valljuk:
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.
Dr. Pálvölgyi Tamás
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Független jelölt

Pozitív a vándorlási egyenleg, magas a
gyermekáldás, növekszik a lakosság; ami
nemcsak több adófizetôt jelent, hanem
számos kihívást is.
Köszönöm a támogatást, az ötletet hogy
képviselôként induljak. Számíthatnak
rám a Tisztelt Polgárok!

Schottner Jánosné
Független jelölt

Tisztelt Tahitótfalui Faluközösség !
Választópolgárok!
Ismét eg y választás elôtt állunk.
Körzeti ápolónôként dolgozom a faluban.
Az Önök jóvoltából 1994-tôl a település
képviselôje vagyok és 2019-ben a jelöltek között lehetek. Nem akarom a múltat emlegetni itt és most lezártam. Volt
részem nagyon sok örömben, küzdelemben, szomorúságban és sajnos a tragédiák sem kerülték el a település lakóit.
Úgy gondolom, ismerem a falu lakóit és
tapasztalatom, hogy minden ember értékes. Már tudom, hogy a kimondott szónak súlya van, és van olyan, ami egy életen át marja lelkünket. Hogy nem ítélkezhetünk más ember felett, és legfôképpen
amit adunk, pontosan azt fogjuk visszakapni. Legyen az jó vagy rossz. Hogy a
jelenben kell élni, a múltból tanulni és
a jövôért dolgozni kell. Együtt dolgozni
Önökkel.
Tahitótfaluban minden nap lesz tennivaló az itt lakókért és a közösségért.
Szociális Bizottság elnökeként ezt tartom
fontosnak. Úgy érzem, tudok tenni a településünkért, lesz erôm és kitartásom a
folytatáshoz, amennyiben újra bizalmat
kapok Önöktôl.
Képviselô társaimmal közös mottónk:
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.
Tisztelettel
Schottner Jánosné
(szül: Vaczó Erzsébet)
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Szabó Judit
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Független jelölt

Vaczó Zoltán

Független jelölt

Verebes Sándor

48 éves, négy (két egyetemista, egy
gimnazista és egy általános iskolás) gyermekes építészmérnök vagyok. Jelenleg
Vácott, a kormányhivatal építésfelügyeletén dolgozom 6 órában, és mellette magántervezést is vállalok. Két éve
végeztem az Apor Vilmos Katolikus
Fôiskolán óvodapedagógusként. Közel
15 éve tanítok néptáncot a tahitótfalui
óvodákban. Szabadidômben a Zöldsziget
Táncegyüttesben néptáncolok és a református gyülekezet kórusában is énekelek.
Önkormányzati képviselôként már két
választási ciklusban tevékenykedtem: a
szociális bizottság, az építésügyi bizottság, a közbeszerzési bizottság tagjaként,
és jelenleg is - képviselôtestületi tagságtól
függetlenül - az újság szerkesztôbizottság
tagjaként.
Közösségi embernek vallom magam.
Mindig is a közösségért tevékenykedtem:
szülôtársaimmal játszóteret építettünk a
posta-gyógyszertár mögött, szüreti felvonulást szerveztünk, aláírást gyûjtöttünk
a tahitótfalui gyermekorvosi praxis létrehozásáért, évente kétszer baba-ruha börzét szerveztem 20 éven át, varrószakkört
vezettem a Népházban, néptáncot tanítottam az iskolában és a szabadidô parkban, kézmûves foglalkozásokat vezettem
községi és egyházi gyermektáborokban.
Tagja voltam a Szentendrei Szigeti
Vendégváró Egyesületnek, az Együtt
Gyermekeinkért Egyesületnek, alapító elnöke a Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesületnek, tagja a Sziget
Hangja Ökumenikus énekkarnak.
Tudásomat, energiámat szívesen ajánlom fel a jövôre nézve is a falu közösségének. Ha elnyertem bizalmát, szavazzon
rám! Szeretettel:
Szabó Judit

Vaczó Zoltán vagyok, 47 éves. Tahitót
faluban élek családommal. Feleségem
óvónôként dolgozik. Két középiskolás
és egy egyetemista lányunk van. 1995
óta tanítok angol és történelem szakos
szaktanárként a helyi Pollack Mihály
Általános Iskolában. Rendelkezem pedagógus szakvizsgával, osztályfônökként
és munkaközösség-vezetôként is részt
veszek az iskolai munkában. A Református
Gyülekezet presbitériuma a jegyzôi szolgálat feladatával bízott meg.
Tahitótfaluban az elmúlt években számos beruházás valósult meg, sok pozitív változás történt. A Kulturális Bizottság
tagjaként a település honlapjának megújításában és a Pollack-emlékszoba létrehozásában vállaltam jelentôs szerepet. Az
Építési Bizottság tagjaként örömmel töltött el, hogy pályázati formában sok régi
épület homlokzata újulhatott meg a falu
központjában.
A Képviselô-testület feladata a település ügyeiben döntést hozni. A megvalósítás azonban sok ember áldozatkész munkájának köszönhetô. Köszönet
a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának.
A következô öt évben azért fogok dolgozni, hogy Tahitótfalu élhetô, fejlôdô,
biztonságosan mûködô település legyen,
ezért kérem a folytatáshoz támogató szavazatukat.
Az elmúlt ciklusban jó volt átélni, hogy
a Képviselô-testületen belül mindenki tudta a feladatát. A maga területén, a
maga habitusával, tapasztalatával dolgozott a település érdekében. Örülök,
hogy ennek a csapatnak a tagja lehettem.
Közösen indulunk, közösen valljuk:
Becsüljük a múltat, formáljuk a jövôt.

Tisztelt Választók!
Verebes Sándor vagyok, a Fôvárosi Víz
mûvek nyugdíjasa, s mint gyerekkoromtól
most is a családi gazdaságban dolgozom
(földmûvelés, állattartás). Megválasztásom
esetén képviselôi tiszteletdíjam 50 %-át a
jól tanuló, nehéz anyagi helyzetben lévô
tahitótfalusi gyerekeknek ajánlom fel. Mi
is két gyereket neveltünk fel, s így tudom,
hogy milyen sokba kerül a taníttatás,
ehhez szeretnék segítséget nyújtani.
Joggal kérdezhetik, hogy miért vállalkozik egy korábban már „leköszönt”
képviselô a megmérettetésre? A rendszerváltáskor fiatalok voltunk és képviselôként
is meg akartuk váltani a világot. Húsz év
után úgy gondoltam, hogy jöjjenek a fiatalok új célokkal. Mostani elgondolásom
szerint egy falut ismerô „volt” képviselô
segítheti a képviselô testület munkáját
Meglátásom szerint nagyobb lehetôsé
get kellene biztosítani a vállalkozásoknak, mivel helyben adóznak. Nagyon szûk
a falu területén a vállalkozási hely, pedig
lennének új vállalkozások. Szorgalmazni
kellene a turizmus fellendítését. Ez azt a
célt is szolgálhatná, hogy a megtermelt
terményeket könnyebben lehetne közvetlenül értékesíteni, talán ez által a biotermelés felé tudnánk fordulni, akkor nem
csak az „EPER” lehetne az egyetlen olyan
termény, amely hozzánk, a falu nevéhez
kapcsolódna. Bár ez nagyon fontos, hiszen
az eper miatt nagyon sokan gondolnak
Tahitótfalura (pl.: a Fesztivál vagy az eperbor miatt).
Viszont, ha már fesztivál, akkor jó lenne
több olyan rendezvény, amely az egész
falunak szól.
Kérem elôzô gondolatok alapján és
azok megvalósításához támogassanak szavazataikkal!

Független jelölt
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