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OKTÓBER 12.
önkormányzati

választások

A Helyi Választási Bizottság kisorsolta
a polgármester- és képviselőjelöltek sza-
vazólapon szereplő sorrendjét.

A  polgármester  jelöltek  szavazóla-
pon szereplő sorrendje:

1. Zsirai Győző
2. Bechtold Tamás János

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre
lehet  a jelölt  neve melletti  körbe tett  X
vagy + jellel!

A  képviselőjelöltek  szavazólapon
szereplő sorrendje:

   1. Kocsis Bálint
   2. Csókás Zsolt Károly
   3. Kőszegi László
   4. Ádám Zsuzsanna
   5. Dudás Béla
   6. Krúdy Péter Zoltán
   7. Nagy István
   8. Tóth Zoltán Józsefné
   9. Tóth Antal Lajos
10.  Kárpáti Hajnalka Mária
11.  Schmidt Ferenc
12.  Feketéné Tekler Irén

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre
lehet  a jelölt  neve melletti  körbe tett  X
vagy + jellel! ( Legfeljebb 6 jelöltre lehet
szavazni, tehát 1, 2, 3, 4 vagy 5 jelölt be-
jelölése  esetén  is  érvényes  a  szavazat,
amennyiben a körbe tették az X vagy +
jelet.) 

Váradi Endréné
Helyi Választási Iroda

1. ZSIRAI GYŐZŐ
független polgármester jelölt

Nagyvázsonyban  születtem  1951.
április29-én.

Válra  14  éves  koromban  költöz-
tem. A későbbiekben  - munkámban,
családi  életemben – is  megmutatko-
zott Válhoz fűződő mély kötődésem.
1974-ben  házasságot  kötöttem,  fele-
ségem is váli lakos. Két gyermekünk
született,  akik  felnőttként  Válon  te-
remtettek otthont és itt élnek.

1991-ben  vállalkozást  indítottam
Válon,  2002.  októberig  vezetőként
dolgoztam, ekkor polgármesterré vá-
lasztott a falu lakossága.

A közéletben is tevékenyen részt
vettem:

1990-ben a  „Falu Fórum” szerve-
zésével kapcsolódtam be a falu életé-
be, melyben közösen próbáltuk a falu
sorsát alakítani. E fórumban 1993-tól
elnökként dolgoztam.

1993-ban a falu lakossága a veze-
tékes  ivóvíz  kiépítéséről  döntött.  A
falugyűlésen megalakult helyi ”Vizi-
Társulat”  és  ott  a  társulat  elnökévé
választottak.

1994-ben önkormányzati képviselő
és alpolgármester voltam.

1996-ben időközi polgármester vá-
lasztás volt Válon, a választás kiírásá-
ig  megbízott  polgármesterként  tevé-
kenykedtem.

2002-ben  a  lakosság  bizalmának
köszönhetően  polgármesterként  dol-
goztam 2006.-ig. 

2002.  évben  megalakult  a  „Vizi-
közmű  Társulás”  Vál-Kajászó-Ba-
racska községek részvételével. A há-
rom község képviselő testülete a tár-
sulás  elnökének  választott.  Polgár-
mesterségem mellett 2002-től a „Vér-
tes Többcélú Kistérség” – amely 16
települést  foglalt  magába  –  alelnöki
posztját is betöltöttem.

2006-ban  a  váli  Földtulajdonosok
közössége elnöknek kért fel. Még eb-
ben az évben megszerveztem a „Váli
Vadásztársaság”-ot melynek elnökévé
választottak.

Én az elmúlt időben sem változ-
tam, továbbra is tevékenyen szeret-
nék  a  falunkért  dolgozni,  tisztelet
díjas  polgármesterként.  Olyan  ve-
zető szeretnék lenni, aki meghallgatja
az emberek véleményét, észreveszi a
jó és rossz dolgokat és segíti a prob-
lémák megoldását.  Ehhez kell  a  kö-
zös akarat, az összefogás, a hiteles tá-
jékoztatás,  a  lehetséges  támogatások
megnyerése, anyagi források felkuta-
tása és az ésszerű takarékoskodás. 

Ha Önök azt szeretnék, hogy is-
mét  egy  tapasztalt  lokálpatrióta
polgármestere  legyen  Vál  község-
nek, kérem szavazzanak rám.
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2. BECHTOLD 
TAMÁS JÁNOS
polgármester jelölt (Fidesz-KDNP)

ÉS CSAPATA:

1. KOCSIS BÁLINT (független)

2. CSÓKÁS ZSOLT KÁROLY
(független)

3. KŐSZEGI LÁSZLÓ
(Fidesz-KDNP)

4. ÁDÁM ZSUZSANNA
(független)

5. DUDÁS BÉLA (független)

10. KÁRPÁTI HAJNALKA
MÁRIA
(független)

SZAVAZZON RÁNK!
JÖVŐT JELENT

EREDMÉNYEINK

Adósságkezelés, csőd elkerülése
Egészségház felépítése
Napelem pályázat
Szabadidőpark építése
Tűzoltómúzeum felújítása
Hősök sétánya felújítása
Játszótér felújítás
Sportpálya felújítása
Könyvtár és civil központ
Óvoda bővítése
Polgárőr autó
Tűzoltó laktanya bővítése
Leader pihenőpont
Jókai utca felújítása
Szociális faosztás
Rendezési terv módosítása
Egészségfejlesztési pályázatok
Piac kialakítása
Csemetefa program
Testvérvárosi kapcsolatok bővítése
Közmunka program
Építőipari tranzit pályázat
Bankautomata

TERVEINK

Fejlesztési koncepció
Templom, torony, plébánia felújítása
Belső faluközpont további fejlesztése
Tornacsarnok építése
Új óvoda építése bölcsődei csoport-
tal
Kastély projekt
Energetikai fejlesztések
Úthálózat fejlesztése
Munkahelyteremtés
Külső faluközpont kialakítása
Közmunkaprogram folytatása
Turizmus fejlesztése
Településüzemeltetés megoldása
Művészeti bázis létrehozása
Helyi termékek boltja
Kerékpárút kiépítése
Vajda-ház fejlesztése
Kokas-múzeum létrehozása
Pellet-üzemű hőközpont építése
Biztonsági kamerarendszer kiépítése
Gasztro- és borturizmus
Nyugdíjas- és fecskeház építése
Kulturális rendezvények
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8. TÓTH ZOLTÁN 
JÓZSEFNÉ
(sz: Horváth Györgyi Etel)

független képviselőjelölt

Vál községben születtem. Itt töltöt-
tem gyermekkoromat. Négy gyerme-
kes  szegény,  falusi  család  legkisebb
gyermekeként  nőttem  fel.  Édesapá-
mat korán elveszítettem, 4 éves vol-
tam.  Édesanyám  egyedül  nevelt  fel
bennünket.  Sok  szeretetet,  de  még
több szigorú nevelést kaptunk. Édes-
anyámnak  köszönhetően  a  legfonto-
sabb dolgunk volt a „tanulás és a be-
csületes helytállás” az élet minden te-
rületén. Itt végeztem általános iskolai
tanulmányaimat. Ezután Budapesten,
a Fényes Elek Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában  leérettségiztem.  Az  ott
tanultak,  természetesen  hozzákap-
csolva az évek során a gazdasági élet-
ben  történő  változásokat  mindig,  a
mai  napig  is  érdekeltek  és  hasznát
vettem a mindennapi  életben.  A szí-
vem azonban mindig a pedagógus pá-
lya  felé  húzott.  Így  felvételiztem
Győrbe, az Apáczai Csere János Taní-

tóképző  Főiskolára,  amelyet  sikere-
sen  elvégeztem.  Negyven  évet  dol-
goztam  a  pedagógus  pályán,  abból
majdnem harminc  évet  itt  a  falum-
ban. A pályán eltöltött évek igazi em-
berpróbáló esztendők voltak. Ha újra
kezdeném,  újra,  és  csak  úgy végez-
ném a dolgom, ahogy tettem. Szívvel,
szeretettel. Az elmúlt évek emberi ér-
tékét, a ma már felnőtt tanítványaim
hálás  visszaemlékező  szavaikból,
gesztusaikból  mérem le.  Köszönöm.
A közéletben elsősorban a kulturális
élettel  kapcsolatos  eseményekben
vettem  részt.  1997  óta  szívügyem
Vajda János költő kultuszának ápolá-
sa.  Kezdeményezője voltam a Vajda
szavalóversenyek  rendszeres,  éven-
kénti, körzeti és országos megrende-
zésének.  Mióta  megjelentettem  há-
rom kis könyvemet, minden évben az
elsőosztályos  versmondóknak  egy
mesekönyvemet ajándékozom. A Vaj-
da János Baráti  Egyesület megalapí-
tója  voltam.  Egyedi  és pótolhatatlan
Vajda  relikviák,  fotók,  újságok van-
nak a birtokomban, amelyek arról ta-
núskodnak, hogy az emlékező váliak,
dacolva  az  egyes  korok szellemével
hogyan állítottak évről évre emléket a
költőnek. Ebből az anyagból kiállítást
is rendeztem, amelyet szeretnék vég-
re  állandó  helyre,  állandó  kiállítási
anyagként elhelyezni.

Megvalósítottam egy régi  álmom,
írok.  A KLÁRIS  irodalmi  folyóirat
rendszeresen  publikálja  írásaimat.
Ezért  megtisztelő  számomra,  hogy
megkaptam  a  szerkesztőségtől  a
„KLÁRIS  NÍVÓDÍJ  II.  FOKOZA-
TÁT. Időnként a helyi újságba is el-
jutnak írásaim, a visszajelzések alap-
ján a váliak nagy örömére. Igény van
az  újságra,  a  kommunikációra,  az
egymás  közötti  gondolatcserére,  és
olyan témákra is amelyek a falu lako-
sainak mindennapi életét is érintik.

Megszállott, javíthatatlan lokálpat-
riótának érzem magam. Bármerre já-
rok, jártam, dolgoztam, mindig visz-
szahúz ide, a szülőfalumba a szívem.
Ahogy  nőnek  az  unokáim,  még  in-
kább.  Gyakran  látogatnak  haza.  A
kisfiú, aki hat éves lesz, egyszer apjá-

val kerékpárral elzarándokoltak a Ke-
rekdomb felé. Azóta minden alkalom-
mal  megjárjuk  mi  ketten  a  dombot,
hol a Babutkást, hol a Kerekdombot.
Nagy tisztelője vagyok az ifjúságnak,
és  annak  a  sok  kezdeményezésnek,
ami  a  faluban  megvalósult.  De  úgy
látom,  vannak  még  feladatok,  ame-
lyeket  meg  kell  oldani:  az  Ürményi
kastély, a volt járásbíróság épülete a
Vajda utcában, amely sok szép napot
megért ugyan, de ha így folytatódik,
az enyészeté lesz. Férjem, néhai Tóth
Zoltán,  aki  szintén  itt  született,  a
maga csendes módján, szabad idejé-
ből  sokat  tett  a  falu  közösségéért.
Társadalmi  munkában  bevezette  a
gázt,  vizet  a  sportöltözőbe,  és  hűsé-
ges  tagja  volt  az  önkéntes  tűzoltó
egyesületnek.  Ezt  a  néhány  szemé-
lyes  sort  csak  azért  említem  meg,
mert egyszer azt mondta nekem, mi-
kor  a  saját  udvarunkon próbáltam a
tanítványaimmal egy községi ünnepre
készülve:  „Ha nyernék a lottón, egy
hatalmas kultúrházat építtetnék a fa-
lunak”.  Azóta  sok víz  lefolyt  a Du-
nán, és nincs a falunak „méltó” kul-
túrháza. A következő években úgy tű-
nik az  EU-s pályázatokon keresztül,
soha nem látott  összeghez jut az or-
szág. Ha lehetővé teszi VÁL község
valamennyi  szavazóképes  állampol-
gára,  hogy az  elkövetkezendő évek-
ben a képviselőtestület  tagja legyek,
azzal  hogy rám szavaznak,  azon le-
szek,  hogy  minél  több  elképzelés
megvalósuljon.

KÉREM,  HOGY SZAVAZZA-
NAK RÁM!        
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A hiteles tájékoztatás és az
egyenlő esélyek biztosítása ér-
dekében  valamennyi  polgár-
mester-  és  képviselőjelöltnek
megadtuk a lehetőséget, hogy
a Válinfó  választási  különszá-
mában bemutatkozhassanak.

Akik  éltek  a  lehetőséggel,
azok bemutatkozását és prog-
ramját adjuk közre. - A szerk.
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9. TÓTH ANTAL 
LAJOS
független képviselőjelölt

szobafestő –mázoló-tapétázó
aranykoszorús kisiparos mester

Tisztelt Választópolgár!

Úgy érzem,  hogy az  elmúlt  évek
alatt  megszerzett  tapasztalataimmal
és  kapcsolataimmal  nem  tehetem
meg,  hogy  a  településünk  jövőbeni
formálásában ne vegyek részt.

Mindig aktív közösségi ember vol-
tam:  a  rendszerváltás  után  3 ciklus-
ban  is  voltam  helyi  önkormányzati
képviselő.  44  éve  vagyok  kisiparos
(vállalkozó),  szakmai  eredményeim-
mel az országos festő Ipartestület el-
nökeként is,  a  közösség  építő  tagja
vagyok.  Széleskörű  tapasztalatokkal
és értékekkel gazdagodtam, az euró-
pai  országok  hasonló  szervezeteivel
tartott kapcsolataimból. 

Úgy  gondolom,  hogy  a  települé-
sünk történelmi múltja többet kíván a
jelenleginél. Nagy kihívást és lehető-
ségeket is jelent, amellyel nem élünk
kellőképpen. A vállalkozások, a gaz-
dálkodók  súlya  alulértékelt;  közös-
ségteremtő  képessége  nem  megol-
dott.  A fiatalok  nem érzik,  hogy  itt
van  lehetőség tervezni,  fejlődni,  be-
fektetni, letelepedni, megélni. 

A  falu  minden  lakóját  nagyobb
büszkeség kell, hogy áthassa egy él-
hetőbb, szebb településen.
A  jelölők  bizalmából  vállalom  a
képviselői  tisztséget;  a  falu  érdekeit
és  fejlődését  tartom  fő
célkitűzésemnek.
Köszönöm szavazatát! 
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11. SCHIMDT 
FERENC
független képviselőjelölt

1969. március 21-én születtem Bu-
dapesten.  Nyolcadikos  koromig  a
szüleim,  majd  a  nagyszüleim nevel-
tek. A Váli Vajda János Általános Is-
kola  elvégzése  után  tanulmányaimat
a  Székesfehérvári  Vörösmarty  Mi-
hály  Szakmunkásképző  Intézetben
folytattam,  ahol  az  épületasztalos
szakmát  sajátítottam el.  Egy pár  év
munka után a katonai  szolgálatomat
is  itt  teljesítettem.  Az  első  házassá-
gomból  1993-ban  Eszter  nevű  lá-
nyom született. Itt kezdődött el a Váli
emberek iránti még nagyobb tisztele-
tem,  szeretetem,  mert  ugyanis  a  vá-
lással egyidőben elvesztettem a gyer-
mekemet  és  a  nagymamámat  is.  A
Váli emberek szeretetének és biztatá-
sának köszönhetően újból  talpra  áll-
tam  és  másodszor  is  megnősültem.
Született három szép gyermekek, egy
fiú  és  két  lány,  közben az  elveszett
nagylányom is hozzám került. A vál-
ság  miatt  az  asztalos  vállalkozásom

csődbe  ment  és  hogy hasznossá  te-
gyem magam,  elkezdtem a  gyerme-
kekért tevékenykedni. Ezáltal nagyon
sok emberrel kerültem kapcsolatba. 

Először az óvodai szülői munkakö-
zösségben  kaptam  bizalmat  a  veze-
tésre, majd az iskolai szülői munka-
közösségben. A néptáncos gyermeke-
ket is a szívemen viselem, mert szere-
tem a hagyományainkat. Ezért szeret-
nék képviselőnek indulni, mert a falu
rendezvényein, mint szervező, segítő,
mindegyiken részt vettem. A faluban
élő embereknek, szülőknek a problé-
máit ismerve szeretnék segíteni. Sze-
retném, ha a falunk életébe bele tud-
nék szólni és tapasztalataimmal tud-
nék segíteni a falu vezetésének mun-
kájában.

Ezúton szeretném kérni a válasz-
tópolgárokat,  hogy  aki  az  X-et  a
nevem mellé teszi, megválasztásom
esetén  továbbra  is  segítse  munká-
mat problémáival, ötleteivel.

2014. október 12. vasárnap 6:00 - 19:00 óráig 

Önkormányzati választások – Ön is szavazzon!


