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„Több generáció, egy akarat” 

Virth Csaba polgármester-jelöltet támogató közösség 

választási lapja 

Tisztelt Választópolgárok! 

„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 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, aki jelenleg gyeden 

van kisebbik gyermekükkel. 

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 jó szándék, ötlet, tenni akarás, ha 

eltorzul, vagy elmarad a megvalósítás. Hiába minden, ha nincs olyan jó képességű, a 

polgárokkal folyamatosan párbeszédet folytató vezető, aki meg is akarja valósítani az 

elképzeléseket. 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.” 

Tisztelettel:  

Hédl Evelin képviselő-jelölt, Horváth László képviselő-jelölt, Dr. Horváth Sándor képviselő-

jelölt, Dr. Kovács László képviselő-jelölt, Szakács Krisztián képviselő-jelölt, Váradi István 

képviselő-jelölt, Vörösmarty János (Choky) képviselő-jelölt és még sokan mások…
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Október 13-án éljen állampolgári jogával és lehetőségével, szavazzon Virth Csaba független 

polgármester-jelöltre és a független képviselőjöltekre! 

Polgármesteri program 

1. Fiatalok életkezdési lehetőségének támogatása 

Zirc város fejlődésének, jövőjének záloga, a mai fiatal generáció kezében van. Ezért támogatni 

indokolt a helyi fiatalság életkezdési lehetőségeit, és olyan körülményeket kell biztosítani, 

amelynek megismerését követően nem csak a zirci fiatalok tekintik majd megfelelő élettérnek 

városunkat, hanem a térség fiataljai is Zircen szeretnének élni, családot alapítani. 

Az általános feltételek - bölcsőde, óvoda, egészségügyi szolgáltatások, oktatási körülmények 

javítása stb. – folyamatos fejlesztésén, és színvonalának emelésén túl, konkrét lépésekre is 

szükség van: 

o A Zirc környéki települések némelyikén is már kedvezményes építési telkekkel várják 

a letelepedni szándékozókat. Zircen is hasonló kezdeményezésekre van szükség 

o Az elkövetkező öt éven belül, a város tulajdonában álló, de a fiatalok letelepedését nem 

segítő ingatlanok értékesítéséből befolyt összeg felhasználásával, valamint pályázati 

forrásokból egy többlakásos „fecskeházat” szükséges építeni. Ezzel segítve a friss 

házasok helyben maradását 

o A fiatal szülők számára, akik TGYÁS, GYED, GYES, ellátások valamelyikére 

jogosultak, kedvezményessé kell tennünk a városi szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

o Fejleszteni indokolt a különböző kommunikációs hálózatokat (pl. nagy sebességű 

internet), hogy a távmunkának is meg legyenek a megfelelő feltételei azok számára, 

akik a kisgyermekek gondozása mellett távmunkával szeretnének pénzt keresni 

o Nem csak a városban található munkahelyek számának növekedése a fontos, hanem 

azoknak a minősége is. Ez alatt azt értem, hogy a lehető legtöbb képzettségi szintnek 

legyen elegendő számú munkahely a város területén. Jómagam is naponta távol vagyok 

a családomtól, tudom milyen érzés a hiányuk. Jó lenne többet együtt lenni velük 

2. Biztonságos, kulturált és turista központú közlekedés megteremtése 

Városunk élhetőségéhez és a turizmushoz, szorosan kapcsolódik a városi úthálózatok 

biztonságos és modern, akadálymentesített használati feltételeinek megteremtése. Sok esetben 

látni Zircen, hogy fiatal szülők kényszerűségből az úton tolják babakocsijukat vagy sétálnak 

gyermekeikkel, a kerékpárosok pedig félve használják a város főbb útvonalait, miközben a 

motorizáció további fejlődése komoly nehézségeket fog okozni a városunk közlekedésében, 

melynek megoldására már most fel kell készülni. 

Ennek érdekében az alábbi feladatokat fogjuk elvégezni: 

o Az úttesten áthaladó gyalogosok és kerékpárosok biztonságának érdekében, a város 

főbb útjain található átkelőhelyek számát folyamatosan növeljük, és biztonságosabbá 

tesszük! A forgalmasabb gyalogátkelők biztosítása érdekében jelzőlámpás szabályozást 

építünk ki és gondoskodunk azok fokozottabb megvilágításáról 

o A gyalogosok biztonsága érdekében, azokon az utcákon, ahol a gyalogosforgalom azt 

indokolja, és nem rendelkeznek járdával, gyalogossávokat fogunk felfesteni, amíg a 

járdák el nem készülnek! 

o A kerékpárosok védelme érdekében, a főbb útvonalak mentén kerékpársávok felfestését 

fogjuk kezdeményezni a kezelőnél, amennyiben azt az út szélessége lehetővé teszi! 
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o A kerékpárosok komfortjának növelésére és a kerékpár használatának ösztönzése 

céljából, a város közintézményeinél, illetve buszmegállónál új kerékpártárolókat fogunk 

kialakítani! 

o A városközpont közlekedési problémáinak megoldása halaszthatatlan feladat, amelyet 

meg fogunk oldani a város mobilizációs tervében rögzített javaslatok megvalósításával. 

o A város és a településrészek buszváróit és buszöbleit folyamatosan karban tartjuk, 

akadály-mentesítjük, új buszvárókat fogunk építeni! 

o A város járdáit, illetve a belterületi útburkolatokat folyamatosan újítani fogjuk. Elő 

fogjuk készíteni annak a lehetőségét, hogy Kardosrét és Tündérmajor esetében a 

településrészek belterületi úton is megközelíthetőké váljanak! 

o A turizmus fejlesztésének érdekében meg fogjuk tenni, a Zirc – Vinye kerékpárút 

megépítéséhez szükséges előkészületeket 

3. Élhető, egészséges, feltöltődést nyújtó, városi környezet kialakítása, 

turizmus 

A világnak lehet számtalan gyönyörű városa, lélegzetelállító természeti szépsége, gazdagsága, 

de Zirc számunkra, az itt élők számára mégis más. „Zirc festői fekvésű kisváros a Magas-

Bakonyban, a Zirci-medencében. Magyarország legmagasabban fekvő városa… Így kezdődik 

városunk bemutatása a Wikipédiában. Egy település legjobb marketingje a település 

gondozottsága, amely nem csak a helyi lakosok életét teszi szebbé, hanem jelentős 

turizmusélénkítő hatással is bír. A 2000-es évek elején Zirc még sikeresen szerepelt a virágos 

települések versenyében. Azt szeretném, ha a város ismét esélyes nevezője lenne a „Virágos 

Magyarország” pályázatnak, hogy nem csak turisztikai kínálatában, hanem rendezettségében, 

gondozottságában és – nem utolsó sorban – virágos üdeségében, közterületeinek 

letisztultságában is megfeleljen a „Bakony fővárosa” megtisztelő elnevezésnek. 

Ezért: 

o Fejleszteni fogjuk a városüzemeltetési feladatok ellátásával megbízott gazdasági 

társaságunkat mert elengedhetetlen a zöldfelületeink folyamatos gondozása 

o A szépítésre, virágosításra vonatkozó lakossági kezdeményezéseket támogatni fogjuk 

o A társasházak zöld környezetének kialakításában és fenntartásában közös munkára 

fogunk törekedni az ottlakókkal és a társasházak üzemeltetőivel 

o Újra fogjuk gondolni a szelektív hulladékgyűjtők szükséges számát, azok ürítéséről és 

környezetének tisztántartásáról gondoskodunk, a szabálysértőket felderítjük és 

szankciókkal sújtjuk 

o Megépítjük a városi hulladékudvart, ahogy ez már több környékbeli településen 

megtörtént 

o Növelni fogjuk az utcai hulladékgyűjtő kosarak számát 

o A város sűrűbben lakott területein növeljük a pihenőpadok számát és asztalokat is 

telepítünk 

o A közterületeket botrányt keltően és vandál módon használókat szigorúan felelősségre 

vonjuk 

o A klímaváltozás helyi hatásainak enyhítésére, a múlt jó példáit folytatva (2005-ben 390 

db őshonos fa lett elültetve a város területén) nagymértékű fásítási programot fogunk 

végrehajtani. Intézményesen is csatlakozunk az „Ültess 10 millió fát Magyarországon” 

mozgalomhoz 
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4. Stabil gazdaságpolitika folytatása mellett, gazdasági és közösségi élet 

terén fejlődő város felépítése 

A város pénzügyi stabilitásának megőrzése prioritást élvez. Ennek szem előtt tartásával 

azonban, alapos és megfontolt tervezésre van szükség, hogy a folyamatban lévő, a már elnyert 

pályázatokból megvalósuló beruházások pénzügyi fedezete is biztosított legyen. Lehetőleg el 

kell kerülni hitel felvételét. Inkább a beruházások műszaki tartalmát kell úgy módosítani, hogy 

a kivitelezésre fordított összegek ne nyúljanak túl a rendelkezésre álló forrásokon. Ezekben az 

ügyekben a vállalkozói szférából hozott műszaki kapcsolataimra fogok támaszkodni. 

Ezen felül: 

o Társadalmi vita keretében meg kell határozni az öt éves önkormányzati ciklus 

legfontosabb fejlesztési feladatait 

o Át kell gondolni a város tulajdonában lévő ingatlanok sorsát 

o Szükséges átgondolni, hogy a város által vállalt feladatok terén, milyen módon, hogyan 

kell esetleg a feladatellátást átszervezni annak érdekében, hogy a városnak ez ne 

jelentsen erőn felüli kiadást 

o A város civilszervezeteinek, alapítványainak és eredményes sportegyesületeinek a 

támogatási keretét megemeljük 

5. Lakosságközpontú, szolgáltató és közvetlen város, nyitott és közvetlen 

polgármesteri és képviselőtestületi működés szervezése 

Az a véleményem, hogy egy közösség megválasztott tisztségviselőjének folyamatos és 

közvetlen kapcsolatban kell állni a város lakóival. A szolgáltató város funkciójának bővítése 

érdekében szeretném elérni, hogy a városlakók közvetlenül is kapcsolódni tudjanak az 

önkormányzati hivatalhoz, illetve a város által működtetett intézményekhez. 

Ennek érdekében: 

o A város polgármesterének a facebook oldalát nem csak a kampány idejére hozom létre, 

hanem azt folyamatosan működtetem és a lakossági észrevételeket figyelemmel kísérem 

o A város honlapját alkalmassá tesszük a közvetlen kapcsolaton alapuló (interaktív) 

kommunikációra 

o Minden észrevételre, bejegyzésre válaszolunk! 

6. A városban működő civil közösségekkel a közvetlen és együttműködő 

kapcsolat kialakítása 

A városi civil szervezetek értékteremtő munkáját, minden erőnkkel és lehetőségünkkel 

támogatni fogjuk. Azt vallom, hogy civil kezdeményezések nélkül sikeres város nem létezhet! 

A város vezetése és a civilek között szintén szükséges a folyamatos kommunikáció. A 

találkozókat rendszeressé fogjuk tenni.  
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7. Az egészséges város feletételeinek megteremtése és támogatása 

Az egészséges város feltételeihez, egyeztetéseket fogunk kezdeményezni a megfelelő 

szervekkel és szolgáltatókkal, hogy minél szélesebb körben tudjunk egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosítani az itt élő lakosok számára. Az alapellátás biztonságos ellátásának 

megteremtéséhez hozzájárulunk, lakások biztosításával, letelepedési támogatással. A város 

költségvetésének készítésekor javasolni fogom, hogy a lehetőségeinkhez képest különítsünk el 

állandó összeget, amely összeget egészségüggyel kapcsolatos fejlesztések, például 

eszközfejlesztések, pályázati önerejeként használhatunk fel! Az aktuális pályázatokon való 

részvétel esetén, egyeztetni fogunk az egészségügy területén tevékenykedő szolgáltatókkal, 

vállalkozókkal.  A cél a közös pályázatok benyújtása. 

Ezen felül: 

o Rendszeresen szervezünk szűrővizsgálatokat felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt A 

szűrővizsgálat életet menthet 

o Támogatni fogjuk a Vöröskereszt által szervezett rendezvényeket 

o Külön kiemelt figyelmet kapnak azok a közösségek (pl. diabétesz klub) amelyek az 

egészségmegőrzés fontosságával foglalkoznak  

8. Oktatási intézmények továbbfejlesztése 

Zirc város oktatási intézményeinek a nagyobbik hányada városi tulajdon. Véleményem szerint, 

az általános iskola épületeinek a széttagoltsága rendkívül rossz hatással van az oktatási, nevelési 

munkára. Az oktatásban tapasztalható szakemberhiány miatt a környező falvakban egyre 

kevesebb a szaktanár. Előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy – az európai gyakorlatnak 

megfelelően – már a felsőtagozatos oktatás is egy-egy központi helyen, iskolaközpontokban 

történjen. Zircnek nagyon gyorsan fel kell készülnie a térségi gyerekek fogadására.  A Rákóczi- 

téri iskolaépületek drága fenntartási költségek melletti üzemeltetése, és felújítása nem 

kifizetődő. Megoldási javaslatom, a Köztársaság úti iskolatömb épületének pályázati 

forrásokból való fejlesztése, új épületszárny és tornacsarnok építésével. 

Ezen felül: 

o Biztonságossá kell tenni a gyermekek közlekedését 

o Szükséges, hogy az általános iskola udvara, gyermekeink biztonsága érdekében zárható 

kerítéssel legyen körülvéve, és térburkolattal ellátott, zöldfelületei pedig gondozottak 

legyenek 

o A III. Béla gimnázium épülete szintén folyamatos, korszerűsítést igényel! 

o A Zirc – Kardosrét kerékpárút megépülésével elvileg megoldódik Reguly Antal 

Szakképző Iskola tanműhelyének biztonságos megközelíthetősége 

o A zirci óvoda épületének további bővítése is indokolt, egyrészt a várható gyerekszám 

emelkedés okán, másrészt pedig a csoportszobák „zsúfoltságának” megszüntetése miatt 

9. Sport és kulturális élet fellendítése 

Az egészséges Zirc érdekében, nem elhanyagolható terület a város sportélete, a sport 

megszerettetése a fiatalsággal. Ezért szükségesek a hosszútávú és folyamatos, ugyanakkor 

összehangolt fejlesztések. A városnak, minden olyan sportegyesület munkáját segíteni, 

támogatni kell, amelyek a város területén eredményesen működnek. A sportvezetőkkel 

folytatott megbeszélésekből azt szűrtem le, hogy az a legjobb megoldás, ha a 
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sportlétesítmények az ő kezükben vannak. Ők a legjobb gazdák. A polgármesternek az a dolga, 

hogy tárgyalásokat folytasson a zirci és a környékbeli vállalkozások vezetőivel, hogy a társasági 

adóból (TAO) származó támogatásukkal a településen működő sportegyesületeket címkézzék 

meg. A civiltámogatás mintájára elő kell mozdítani, hogy a Zircen működő sportegyesületek – 

Zirc város neve alatt - külön szakosztályokként, de egy csoportban egyesüljenek. Így a nem 

tömegsportok, de a városi sportélet szempontjából sikeres sportkörök is pályázati támogatáshoz 

juthatnának.  

10.  Településrészek fejlesztéséről szóló, hosszútávú koncepció 

megalkotása 

A településrészek élhetővé tétele, fejlesztése régóta elodázott kérdés. Amennyiben Zirc, 

továbbra sem fejleszt a településrészek, (Zirc-Akli, Kardosrét és Tündérmajor) esetében, 

fennáll annak a veszélye, hogy ezen településrészeknek az elnéptelenedése rövid időn belül 

bekövetkezik. Ezeket a településrészeket úgy kell fejleszteni, hogy azok vonzóvá és élhetővé 

váljanak a fiatal családok számára is. Illetve az ott lakók által települési részönkormányzatot 

hozunk létre. 

11.  Városvezetési kerekasztal felállítása 

Fontos, hogy egy város irányítása, és a stratégiai jellegű döntéseinek meghozatala, minden 

esetben szakmailag átgondolt, és a lehető legobjektívebb, módon történjen! Ez csak úgy 

lehetséges, ha a főbb döntéseket megelőzően, a különböző szakterületek városban élő, 

szakmailag magas szinten teljesítő, elismert szakemberek véleményét kikérem, és az ő jobbító 

szándékú javaslataik átgondolása után hozunk döntést! Szándékomban áll idős és tapasztalt 

szakemberekből álló, társadalmi tanácsadó testületet felállítani. Továbbá – Szakács Krisztián – 

képviselő-jelölt társam javaslata alapján, a városban tanuló, dolgozó fiatalokból, a valamikor 

komoly jogosítványokkal rendelkező Ifjúsági Önkormányzatot ismét létrehozni. 

12.  Helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, új, a városunkba 

betelepülni kívánó gazdasági szereplőket támogató környezet 

kialakítása 

Önmagában az a tény, hogy a Balluf-Elektronika Kft. nem Zircen, hanem Csetényben üzemeltet 

szerelőcsarnokot, jól jellemzi városunk érdekérvényesítő képességének a hiányát. Pedig egy 

település megfelelő működéséhez szükséges gazdasági pillért, az állami normatív 

támogatásokon túl, a zirci vállalkozások termelő munkájából származó bevételek jelentik. 

Magam is vállalkozói múlttal rendelkezem és úgy vélem, hogy elengedhetetlen, hogy a zirci 

városvezetés, és a gazdasági szereplők között folyamatos párbeszéd alakuljon ki. Sőt! 

Elengedhetetlen, hogy a városvezetés és a környéken működő, terjeszkedni akaró vállalatok 

között is legyen szoros kapcsolat. Egy polgármesternek mindenről tudnia kell, ami elősegítheti 

a város bevételi forrásainak a növekedését. Jó példa erre Ajka városa, ahol a betelepült 

vállalkozások mind a munkaerő foglalkoztatásában, mind az iparűzési adóbevételek 

növelésében feledtetni tudták a bányák bezárását és a timföldgyár 2013-as leállását. Ezen felül: 

o Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb, a különböző pályázatokon megnyert forrás 

jelentősebb része a városban maradjon a kivitelezés során is! 

o Támogatni és segíteni fogjuk, hogy a városban működő vállalkozások, ne csak a zirci 

beruházások, hanem a környékbeli projektek megvalósításában is sikeresen 

működhessenek közre! 
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o Az ipari park területének fejlesztésébe azonnal bele kell fognunk, és olyan 

befektetőbarát településsé kell válnia Zircnek, amely város minden feltételt megteremt 

ahhoz, hogy a befektetők Zirc mellett döntsenek, amikor a vállalkozásuk bővítéséről 

gondolkodnak! 

o A helyi termelők piacra jutásának lehetőségét a termelői piac kialakításával meg fogjuk 

teremteni! 

13.  Városi utak, járdák, felszíni és felszín alatti csapadékelvezetés 

megoldása 

A város belterületi útjainak javítása folyamatosan időszerű. A felújítási, kátyúzási munkákat 

nem azokra kell bízni – amennyiben a közbeszerzési eljárás ezt megengedi –, akik párszázezer 

forinttal olcsóbb ajánlatot adnak, hanem azokra, akik minőségi munkát végeznek. A trehány 

munka hosszútávon általában sokkal többe kerül. Az úthálózat terén a ciklus végére azt 

szeretném elérni, hogy Zirc valamennyi jelenlegi belterületi útja szilárd burkolattal legyen 

ellátva. A járdáink állapota, a városban szintén folyamatos fejlesztést igényel, ezért azokat, a 

lehető legnagyobb mértékben folyamatosan építeni, újítani szükséges! Ennek során nem 

elhanyagolható szempont, hogy túlságosan széles járdák burkolására feleslegesen ne költsünk 

pénzt, ugyanakkor a felújított járdákon, legalább két babakocsi elférjen egymás mellett. Az 

éghajlatváltozás következtében, egyre többször szembesülünk nagy mennyiségű csapadékkal. 

Az elvezető rendszerünk ennek elvezetésére sok helyütt teljesen alkalmatlan. Az elmúlt időszak 

megmutatta, hogy hol vannak a legégetőbb problémák. Az elkövetkező öt éven belül ezt a 

problémát meg fogjuk oldani. A Rákóczi-tér burkolata, főleg az OTP előtti terület tervezetlen, 

rendszertelen, különböző szintek, más-más burkoló elemek …, egyszóval ronda. Nem való a 

Bakony fővárosához. Ennek megoldása, rendbetétele a Deák Ferenc utcai gyalogátkelővel 

együtt halaszthatatlan feladat.
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Virth Csaba polgármester-jelölt ajánlása alapján a független 

képviselőjelöltek bemutatása következik 

Számok a 2019. október 13-i választáson a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben 

4. Horváth László – független képviselőjelölt 

Virth Csaba polgármester-jelölt ajánlása: 

Horváth László (62 éves), volt polgármester úrról gyermekkorom 

egyik kedvenc könyvéből néhány mondat jut eszembe. Én, 2003-ban 

20 éves voltam, és tudom, hogy Horváth László polgármesteri 

ciklusában kezdődött: a kórház, a mentőállomás korszerűsítése, az 

„Egészségház” átépítése, a szociális szolgáltató építése, a művelődési 

ház, a polgármesteri hivatal, a rendőrőrs felújítása, a 

természettudományi múzeum új épületének kialakítása, a 

szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója, az iskola fejlesztése, a 

belvárosi utak aszfaltozása, megépült a TESCO, megkezdte 

működését a helyi tűzoltóság, és tárgyalásainak eredményeképpen Szarvaskúton létrejött a golf 

centrum… még felsorolni is sok. Ezek a fejlesztések az Ő „rózsái”, amelyekért most is 

felelősséget érez. 

Horváth László jelenleg a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetője. Annak a 

cégnek a vezetője, amelynek létrehozását - a korabeli testületi üléseken készült jegyzőkönyvek 

tanúsága szerint – szintén Ő kezdeményezte. Vezetése alatt a cég nagyot fejlődött, telephelye 

megújult, gépparkja korszerűsödött. 2019-ben, mindenki örömére Zirc város kivirágosodott. 

Köszönöm a támogatását és számítok a segítségére, tapasztalatára. 

5. Dr. Horváth Sándor – független képviselőjelölt 

Szíves figyelmükbe szeretnék ajánlani néhány gondolatot és tényt, 

ami miatt büszke vagyok arra, hogy Dr. Horváth Sándort ismerem, és 

reményeim szerint dolgozhatok vele a következő önkormányzati 

ciklusban! 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Dr. Horváth Sándor (67 éves), 

Zirc város jelenlegi alpolgármestere, Zirc díszpolgára, a zirci kórház 

orvosigazgatója támogatja elképzeléseimet, polgármesterré történő 

megválasztásomat. Ő az, aki a rendszerváltás óta - egy ciklus 

kivételével folyamatosan részt vesz a helyi közéletben, és 

önkormányzati képviselőként tevékenykedik a városért. Tudom róla, 

hogy a tiszteletdíját nem veszi fel, hanem különböző kulturális 

rendezvényeket, civilszervezeteket támogat, és nem csak a 

tiszteletdíjának a 10 %-kal, hanem az egésszel. Itt jegyzem meg, hogy a polgármesteri 

jelölésemet támogató csapat eddigi képviselő tagjaira, ez a magatartás a jellemző. Dr. Horváth 

Sándor szakmai munkája és közéleti szerepvállalása melletti legnagyobb érdeme, a Zirci 

Erzsébet kórház megmentésében játszott szerepe. Mint azt megtudtam, Ő volt az értelmi 

szerzője annak az orvosszakmai programnak, amely alapján Zirc város elnyerte a 783 milliós 

kormányzati támogatást 2003-ban. "A tapasztalat a bölcsesség kezdete". Szeretném, ha 

tanácsaival, képviselőként segítené polgármesteri munkámat!



9 

 

Október 13-án éljen állampolgári jogával és lehetőségével, szavazzon Virth Csaba független 

polgármester-jelöltre és a független képviselőjöltekre! 

8. Vörösmarty János – független képviselőjelölt 

Engedjék meg, hogy bemutassam Vörösmarty Jánost, akinek 

őszintesége és nyíltsága fontos erény, szociális érzékenysége pedig 

megkérdőjelezhetetlen. Megtisztelő, hogy személyemet támogatja, 

szükség van rá a következő képviselő-testületben! 

Vörösmarty János Choky (43 éves) Életének célja a mentés. 

Folyamatosan képzi magát, hogy amit csinál, azt jól csinálja. Deniz 

„Csoda” című számának dalszövegét idézve: „Ha még nem láttál 

csodát most mesélek párat, mert létezik olyan, mit a szemeddel 

láthatsz...csoda, hogy az öltönyök mögött még vannak politikusok, 

akik tenni akarnak csoda, hogy a mentős, tűzoltó, rendőr életeket 

ment és lemond a pénzről...” Choky nehézgépkezelőként több pénzt 

is kereshetne, mégis arra tette fel az életét, hogy embereket mentsen. 

Az ilyen emberek tisztességéhez nem fér kétség. Örülök, hogy csapatom tagja, és 

meggyőződésem, hogy ugyanúgy lelkiismereti meggyőződésből fogja képviselni a rászorultak, 

idősek, fiatalok érdekeit a képviselő testületben, mint amilyen lelkiismerettel végzi a mentős 

hivatást. Ő egy olyan őszinte csapattag – a többiekhez hasonlóan, aki nem fél kimondani a 

véleményét, még a konfliktusok felvállalásával is. Fontos neki a családja, gyermeke és Zirc 

jövője. Elsősorban szociális és kulturális területen számítok rá! 

13. Dr Kovács László – független képviselőjelölt 

Hadd mutassam be Önöknek, a támogatóim közül azt az embert, 

akinek nagylelkűsége és önzetlensége példamutató, ugyanakkor a 

városvezetői munkában is tapasztalattal bír! 

Dr. Kovács László (64 éves) képviselő úr azok közé tartozik, akik a 

90-es évek elejétől mindig, aktívan vettek részt a város kulturális 

életének különböző eseményeinek szervezésében. A kezdetektől 

tagja volt a valamikori Pro Urbe díjas BULI önkéntes 

szervezőcsapatának. Belgyógyászként sokszor tart az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat különböző klubokban, 

nyugdíjas egyesületekben. Fontos számára a város bányász 

hagyományainak őrzése is, és egyik legaktívabb szervezője a 

mindenkori Bányásznapnak. Eddig két önkormányzati ciklusban volt 

képviselő. Először 2002 és 2006 között, amikor a Zirci Kórház fejlesztése miatt emberfeletti 

leterheltsége mellett végezte a képviselői munkát. Másodszor a jelenlegi ciklusban, ahol 

nevéhez kötődik a zöld-hulladék gyűjtés elindítása (A végrehajtás hibái nem róhatók fel 

számára). Támogatott olyan, a városképet javító ötleteket, mint az utcanévtáblák kihelyezése, 

a lego kiállítás megszervezése. Anyagilag is támogatta a zirci zeneiskolás gyerekek és a 

Mendelssohn kamarazenekar zirci adventi közös koncertjét. Közösségi szerepvállalása 

példaértékű számomra. Tapasztalatára, tudására, támogatására nagy szükségem van!
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14. Szakács Krisztián – független képviselőjelölt 

Szeretném bemutatni Önöknek, legfiatalabb támogatóm. 

Véleményem szerint Krisztián, a jövőben meghatározó szerepet fog 

betölteni városunk vezetésében. Azt gondolom, hogy egy városnak 

gondoskodnia kell arról is, hogy a jövő városvezetését is kinevelje! 

Szakács Krisztián (22 éves) támogató csapatom legfiatalabb tagja. Ő 

már közösségünk harmadik (negyedik?) generációjának képviselője, 

a Pannon Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügy, Számvitel 

szak hallgatója. Nagy szükségem van a testületben egy igazi 

pénzügyesre. Krisztián fiatal kora ellenére a közéleti szereplését –

ellentétben más jelöltekkel –nem most kezdi el. Egészen fiatal kora 

óta édesapjával együtt részt vett a BULI szervezőcsapatában, ahol 

nagyon sok tapasztalatot szerzett arról, hogy miért lenne fontos jó 

dolgokat, jó rendezvényeket szervezni. Ő szerkeszti a nagy népszerűségnek örvendő Zirci Pecás 

Horgász Blogot, így az sem véletlen, hogy a Zirci Sporthorgász Egyesület tagjai az Egyesület 

Felügyelő Bizottságának az elnökévé választották. Munkabírását, szorgalmát jól jellemzi, hogy 

egyetemi tanulmányai mellett egy veszprémi középvállalkozás gazdasági osztályán dolgozik. 

Elképzelései teljes összhangban vannak az én jövőképemmel. Különböző korosztályok számára 

színvonalas, a városhoz méltó rendezvények, a fiatalok képviselete, az általam javasolt 

„Városvezetési kerekasztal” mellé, Ifjúsági Önkormányzat létrehozása elkölthető pénzügyi 

forrással. Szuper ötlet! Krisztián szerint, ha egy lendületesen fejlődővárost akarunk, ahhoz 

szükségesek a tiszta, virágokkal, fákkal teli közterületek, amelyek állapotának megvédésére 

megoldást kell találni, mert ez nem csak nekem, hanem mindenki számára fontos. Ez így van! 

15. Hédl Evelin – független képviselőjelölt 

Szeretném, ha egy kicsit jobban megismernék Hédl Evelint, akinek 

munkájára és kapcsolatrendszerére nagyon nagy szüksége van a 

városnak és a következő képviselő testületnek! Evelin egy nagyon 

kreatív gondolkozású és megnyerő ember, aki nemzetközi 

kapcsolatokkal is rendelkezik! 

Hédl Evelin (42 éves)Zircen született, és azóta is itt él. Képzettségeit 

tekintve építőipari felelős műszaki vezető, munkavédelmi és 

tűzvédelmi végzettségekkel rendelkezik! Gyakorló férjként tudom, 

hogy a nők sok dologról másképp gondolkodnak, mint a férfiak. El 

sem tudtam volna képzelni a csapatomat női jelölt nélkül. Fontosnak 

tartom, hogy a helyi közéletben a nők minél nagyobb arányban 

vegyenek részt. Hédl Evelin egy sikeres cég sikeres ügyvezetője, 

anyanyelvén kívül kiválóan beszél németül és angolul. Vállalkozási tevékenysége folytán sok 

önkormányzattal van szoros kapcsolatban, így belelát a tevékenységükbe, látja pozitív 

eredményeiket, de látja kudarcaikat is. Egyértelműen változást akar, mert azt tapasztalta az 

elmúlt időszakban, hogy miközben szülővárosa a fejlődésben nem, vagy alig lépett előre, addig 

a környezőfalvak polgármesterei, és más önkormányzatok sikeresen fejlesztettek. Az 

önkormányzatoknál szerzett tapasztalatát a zirci képviselő-testület is a maga javára 

hasznosíthatja. Tudja, hogy mennyire fontos egy településen a civil szervezetek tevékenysége, 

helyi vállalkozókkal való szoros kapcsolattartás, továbbá a velük való folyamatos párbeszéd 

kialakítása, amely egyértelműen nem volt jellemzője az elmúlt jó néhány évnek. Ezen a 

területen számítok rá!
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18. Virth Csaba – független képviselőjelölt 

Polgármester-jelölt mellett képviselőjelöltként is indulok, jelölt 

társaim szavaival bemutatkozásom a választási lap elején olvasható 

19. Váradi István – független képviselőjelölt 

Bemutatom Váradi István független képviselő-jelöltet, aki azon túl, 

hogy támogatja megválasztásomat, részt vett a polgármesteri 

programom megalkotásában is! 

Váradi István (60 éves), faipari mérnök Hódmezővásárhelyen 

született. 1984-ben végzett a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 

Faipari mérnöki karán. A diploma megszerzését követően került 

Zircre, a Verga Zrt. zirci fűrészüzemébe középvezetőnek. Ezt 

követően a győri Audinál, majd több kisebb cégnél dolgozott vezetői 

pozíciókban. Jelenlegi munkahelye egy nemzetközi szállítmányozási 

és logisztikai cég. Konzervatív gondolkodásának alapja, hogy a 

legjobb gyakorlatot tükröző régi hagyományok, kultúra, 

intézmények, alkalmasabb iránymutatások, mint a pillanatnyi 

döntések következtében megvalósuló konstrukciók. Ezért támogatja egy hosszabb távú jövőkép 

megalkotását, melyet a gyakorlatias mérnökemberekre jellemző precizitással kell lépésről 

lépésre megvalósítani. Fontos számára a természetvédelem, és szívügye, hogy a városi szelektív 

hulladékszigetek (pl. Penny) környékén végre rendet kellene tenni. Fontos, hogy a városi 

hulladéklerakó minél hamarabb megvalósuljon. Különösen nem szimpatikus számára, ha egy 

jó, a város érdekeit szolgáló kezdeményezés pártpolitikai, vagy kicsinyes emberi konfliktusok 

miatt nem valósulhat meg, vagy siklik félre. Konszenzus kereső ember. 

Német nyelven beszél, jelenlegi munkája során bejárta szinte egész Európát. Nemzetközi 

rutinja nagy segítség lesz számomra
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Szerkesztésért és kiadásért felelős: Virth Csaba 

 

Köszönettel: 

Hédl Evelin képviselő-jelölt, Horváth László képviselő-jelölt, Dr. Horváth Sándor képviselő-

jelölt, Dr. Kovács László képviselő-jelölt, Szakács Krisztián képviselő-jelölt, Váradi István 

képviselő-jelölt, Vörösmarty János (Choky) 


