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A „Több generáció, egy akarat” nevű Független képviselők közösségének ajánlása:  
A több generációt is tagjai között tudó közösségünk Virth Csabát ajánlja, Zirc város következő 
polgármesterének.  
 
Virth Csaba személyében egy fiatal (36 éves), ambíciókkal, tenni akarással teli, ötletekkel gazdag, 
konstruktív együttműködésre törekvő, tisztességes, jó embert javaslunk, városunk vezetőjének!  
 
A Virth család meglehetősen ismert Zircen. Csaba édesapja Virth Ferenc, édesanyja Virthné Németh 
Mária. Testvérei, Virth Tünde és Virth József, akit sokan Virth József atya-ként ismernek, és többek 
közt a Zirci Ciszterci Apátság Perjeleként, rengeteget foglalkozott a zirci emberek „lelki” 
egészségével!  
Virth Csaba két gyermek boldog édesapja, felesége Virth-Dusfi Anita.  
 
Virth Csaba vállalkozóként kezdte pályafutását. Később szakmai tudása egészen az oktatók közé 
emelte. Kiváló szakoktatói tevékenységének egyértelmű bizonyítéka, hogy az általa mentorált 
diákcsapat a 2014. évi Tetőfedő Világbajnokságon a 3. helyet szerezte meg. Abban a 
megtiszteltetésben is részesült, hogy a Magyar Tetőfedő Szövetség örökös tiszteletbeli tagjává 
választotta. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Műszaki Karának (Építőmérnök) hallgatója.  
 
Meggyőződésünk, hogy a városnak most egy ilyen vezetőre van szüksége, akinek az 
együttműködésre törekvő vezetői képessége, műszaki fogékonysága, készsége, tehetsége lehetővé 
teszi a város átgondolt, strukturált, sallangoktól mentes fejlesztését egy egységes, leginkább a fiatal 
generáció által elfogadott és támogatott jövőkép megvalósítása érdekében.  
 
Közösségünk idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt támogatják Virth Csaba programját, ötletekkel, 
elképzelésekkel segítették megalkotását. Az idősebb, tapasztaltabb, a képviselői munkát már 
kipróbált tagjaink szerint azonban kevés minden jószándék, ötlet, tenni akarás, ha eltorzul, vagy 
elmarad a megvalósítás. Hiába minden, ha nincs olyan jóképességű, a polgárokkal folyamatosan 
párbeszédet folytató vezető, aki meg is akarja valósítani az elképzelésket. Olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, amelyek elismertségével növeli városunk hazai és nemzetközi jó hírnevét. Ez azért is 
fontos, mert a következő Európai költségvetési ciklusban várhatóan az önkormányzatok közvetlenül 
is fordulhatnak fejlesztési forrásokért az európai támogatási alapokhoz.  
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