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„Ha a kedves olvasó a  
fényképemre néz látja, nem 
vagyok egy szépfiú és elmúl-
tam már 60 éves”. Írtam ezt 
a Zalai Hírlap felkérésére az 
ottani bemutatkozáshoz. 
Ez így is van, 1950-ben  
születtem.
Az Együtt Zalaegerszegért 
Egyesület jelölt és több  
ellenzéki oldalon álló szer-
vezet támogat.
Civil vagyok, soha nem voltam 
párttag és megválasztásom után 
sem pártközpontokból mondják 
meg nekem mit kell tenni Zala- 
egerszegen. 
Ebben inkább a zalaegerszegiek 
javaslataira leszek kíváncsi és 
minden zalaegerszegiért kívá-
nok dolgozni. Egy hónapon 
belül minden társadalmi cso-
port képviselőivel találkozni 
szeretnék; mondják el hogyan 
is működjön városunk. 
E találkozókat a később is rend-
szeresen megtartjuk.
Jogász vagyok. 
1964 óta élek Zalaegerszegen. 
Három felnőtt gyermekem és 
két unokám van. Hitvesem 
- sokak  szeretett Ági dok-
tornénije - Dr. Bedőcs Ágota 
gyermekorvos. Munka mellett 
tanultam, több évtizedes közi-
gazgatási gyakorlatom van. 
Láttam a város 80-as évekig 
tartó felemelkedését és átéltem, 
illetve megélem jelenleg is tartó 
stagnáló korszakát. 
A Zrinyi Miklós Gimnázi-
umban érettségiztem, majd a 

bíróságom kezdtem el dolgozni. 
Itt a mostani ingatlannyilván-
tartás elődjénél a telekkönyvnél 
voltam ügyintéző, később a 
bíróság gazdasági hivatalában 
birói letétkezelő. 
1974-ben az akkori városi   
tanácshoz kerültem, ahol 
egészen 1992-ig dolgoztam. 
Kezdetben igazgatási felada-
tokat láttam el, majd sokáig 
szociálpolitikával foglalkoz-
tam. A rendszerváltás idején 
több mint egy évig vezettem a 
városi egészségügyi osztályt is.
Abban az időben részt vettem a 
Városvédő Egyesület megala-
kításában, majd  annak titkára 
voltam hosszú ideig. 
1992-től az abban az időben ál-
lampárti jellegét levető ügyész-
séghez kerültem és ott 2005-ig 
dolgoztam. 
E beosztásomban kezde-
ményezője voltam több 
környezet- és természet- 
védelmi peres eljárásnak. 
Jelenleg  nyugdíjas vagyok, 
illetve 2010-től aktív önkor-
mányzati képviselő.
Az Együtt Zalaegerszegért 
Egyesületnek 2010-től,  a Zrínyi 
Gimnázium Iskolaszékének 
1994-től, a Zalaegerszegi Tor-
na Egyletnek idén áprilistól 
vagyok elnöke. Természetbarát, 
színház-, könyv- és művészet 
szerető, szőlőművelő vagyok. 
Már nem fűt karriervágy, viszont 
van tapasztalatom, energiám a 
város újbóli felemelkedésének 
szolgálatára.

Polgármester jelöltségem az 
egyesület elhatározása, és 
egyéni ambícióm ebben annak 
tudata, hogy hiába a szép és 
hangzatos ígéretek, a fejlődés 
és ütemes városfejlesztés han-
goztatott víziói, a tények mind-
ezt sajnos nem igazolják és én, 
illetve társaim ezen szeretnénk 
változtatni.
Látjuk – ki ne látná -, a ko-
rábbi erős ipar és gazdaság 
maradékait a város különböző 
részein. A ruhagyár épü- 
letének csontvázát, a hajdani 
tejipari vállalat, a Ganz-, az 
Alugépgyár, a MOM, elha- 
nyagolódó, vagy a Bőrdíszmű 
vállalat és még sok másik üres 
épületeit, illetve a Zalahús he-
lyének felemás beépítettségét. 
Látjuk – ki ne látná –, az üresen 
álló közintézmények épületeit, 
kollégiumokat, MMIK-t.
Látjuk – ki ne látná -, az üre-
sen álló lakásokat, mert azok az 
ifjak akik lakhatnának bennük, 
már nincsenek a városban. 
Elmentek tanulni, de utána nem 
jöttek vissza, hiszen idehaza 
nem kaptak munkalehetőséget. 
Kevés az a család amelyikben 
nem történt ez meg az elmúlt 
évtizedekben. 
Tudjuk – ki ne tudná –  
megyénkben és városunkban is 
alacsonyak a munkabérek, sok-
kal alacsonyabbak mint abban 
a Nyugat-Dunántúli régióban 
amelyhez tartozunk.
 Az országban csak kevés az   
olyan megye, melynek bér-
átlaga még alacsonyabb mint a 
miénk. 
Sok a minimálbéres, az alacsony 
fizetésből élő, és ez is motiválja 
azokat akik nem városunkban, 
a környékén, hanem távolabb, 
illetve egyenesen külföldön 
keresik megélhetőségüket. 
Szinte nincs olyan személy 
kinek rokonságából, bará-
ti köréből vagy egyesesen 
szűkebb családjából egy vagy 
több ember ne Ausztriában, 
vagy még távolabb ne lenne a 
„kenyérkereset”  miatt. 
Most a választást megelőző 
időszakban hirtelen megszapo-
rodtak az átadások. Konyhák, 
folyosók, utak, járdák, eset-
leg üzemek, vagy terek, rég 

üzemelő orvosi rendelők kerül-
nek átadásra.
Mindez azonban nem téveszt 
meg senkit.A város nincs a fel-
lendülés, a gyarapodás útján. 
Nem tételezem fel senkiről, 
hogy mindezt nem érzékeli, leg-
feljebb politikai, vagy ideoló-
giai okokból másként szeretné 
ezt láttatni. 
A történtekből az is látszik, 
hogy a hatalmon lévők is tisz-
tában vannak mindezzel és 
ezért is próbálják már többed-
szer cserélni városvezetőt és 
a hozzá kötődő képviselők  jó 
részét. 
Négy éve is volt már csere  
ugyanebben hatalmi körben és 
miután a kiválasztott számukra 
nem vált be, most újabb  
személycserékkel álltak elő. 
Ha megnézzük azonban azok-
nak a körét akiknek támoga-
tásával mindez zajlik, akkor 
látjuk ennek a körnek a sze-
mélyi összetétele a korábbihoz 
képest alig változott. 
Szinte ugyanazok támogatják 
most is az általuk javasolt 
jelöltet, mint négy éve a  jelen-
legi városvezetőt,  
A fejlődéshez másfajta 
gondolkodás kell, másfa-
jta érdekkör, a célkitűzések 
megvalósításának másfajta 
módja.

Az én gondolkodásomban 
alapvető a városlakók gondjai-
nak  orvoslása, városról alkotott 
elképzeléseinek és javaslatainak 
megismerése és azok megvaló-
sításának elsődlegessége. 
Egy városban ez az elsődleges. 
A megvalósítás módja pedig a 
közösség bevonása - politikai 
hovatartozástól függetlenül - az 
célkitűzések realizálásába. 
Mindehhez úgy vélem realista, 
pragmatikus és együttműködő 
hozzáállás szükséges.
A realizmushoz hozzátartozik, 
hogy elismerjük elődeink ered-
ményeit és azokra tovább épít-
kezünk, de feltárjuk a hibákat 
és kijavítjuk azokat, illetve 
felelősségre vonását kezde-
ményezzük azoknak akik keze 
besározódott. 
Az együttműködő gondolkodás 
része az is, hogy minden 
tettre kész erőt be kell vonni a 
célkitűzések megvalósításába. 
Ebből nem maradhat ki persze 
az mostani városvezető hatalmi 
kör sem, csak az együttműködés 
szabályait egyértelművé és át-
láthatóvá kell tenni. 
Városvezetőnek a másik oldal 
által ajánlott felkészültsége erre 
garancia.

(Folytatás a 3. oldalon)
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ZALAEGERSZEG PROGRAMJA
DR. KOCSIS GYULA POLGÁRMESTERJELÖLTI PROGRAMJA
Az Együtt Zalaegerszegért 
Egyesület képviselőjeként, 
követve  egyesületünk képvi-
selői által 1998- óta kialakított 
hagyományt, 2010 óta dolgo-
zom a város közgyülésében a 
polgári civil érdekek követ-
kezetes szószólójaként. 
Ebben a munkámban az 
eltelt években sok segítséget 
kaptam a zalaegerszegiektől, 
és az itt lakó emberek város-
sal kapcsolatos jobbító 
szándékú elképzeléseit, vé-
leményeit, javaslatait és 
alkalomadtán kritikáit is  
igyekeztem a közgyűlés elé 
került napirendeknél elmon-
dani. 

Sikerként az olyan ügyeket tu-
dok megemlíteni mint strand 
ügye. 

Amikor 2012-ben bezárták 
– magam mellett tudva a szá-
mos aláírást gyűjtők táborát 
- kritizáltam annak elha-
markodott voltát és most ezért 
külön örömöm, hogy a többségi 
frakció akarata megváltozott és 
választási ígéretként elsőként a 
strand újranyitását vállalták fel.

Azt, hogy szavaimnak tartalma 
legyen, sokan segítettek, illetve 
támogattak ebben és ezt ezú-
ton is köszönöm. Egyben pedig 
vállalom, hogy a jövőben pol-
gármesterként, vagy akár csak 
a közgyűlés tagjaként is ekként 
cselekedek.

Azt akarom, itt helyben dőljön 
el, hogyan fejlődjön városunk. 
Ez megtervezni és megvaló-
sítani a mi dolgunk!  

Célom – egyesületünk célja -, 
hogy városunk ne csak szavak-
ban növekedjen. 
Legyen egy jól megközelíthető, 
munkahelyeket, megélhetést he-
lyben kínáló, iparral rendelkező, 
a fiataloknak jó iskolát bizto-
sító, pezsgő és nívós kulturális 
életet élő a közösséget pártoló, 
lakóit megbecsülő, az idősebb 
polgárait támogató, sikeres 
város.
Az átalakított választási  
szabályok miatt rá kellett jön-
nünk, ahhoz, hogy mindezt 
nyomatékkal és erőteljesen 
tudjuk hangoztatni, nem elég 

csak az Együtt Zalaegerszegért 
Egyesületnek egyedül cseleked-
nie. Ahhoz, hogy céljaink 
megvalósításáért érdemben is 
tehessünk, támogató szövetsé-
gesekre van szükség. 

Egyesületünk, sok patrónusunk 
baráti biztatására, javasla-
tára emiatt a mostani önkor-
mányzati választáson  az 
Együtt- A Korszakváltók Pártja 
és a Demokratikus Koalíció 
jelöltjeivel,  

Együtt cselekszünk  
Zalaegerszegért

jelszó alatt közösen indul, és 
személyemben, egy civil pol-
gármester jelölt támogatása 
mellett követel – az Ön szavaza-
tával! – erőteljesebb beleszólást 
a város dolgaiba.  A választási 
szövetség azért jöhetett most 
létre, mert a céljaink közösek, 
mégpedig:

a város fejlődését Zala-
egerszeg lakóinak szándéka 

szerint elősegíteni. 

Természetesen mindez az 
Együtt Zalaegerszegért Egyesü-
let, s a társult szerveztek egyéni 
arculatának és önállóságának 
kölcsönös megtartása és tisz-
telte mellett történik.
 

Elképzeléseinknek fő vonal-
ait polgármesteri programba 

foglaltuk. 

A program bővíthető és  kérünk 
mindenkit, javaslatát juttassa 
el képviselő jelöltjeinkhez és 
így írjuk meg együtt a végleges 
változatot. 

GAZDASÁGI 
KÖRNYEZET
A legfontosabb feladat az erős 
gazdasági környezet megter-
emtése. 

Az köztudott, hogy az erős gaz-
daság munkahely teremtő! 
Az erős gazdaság olyan 
sokrétű, hogy mindenki meg-
találja benne a képzettségének 
megfelelő munkahelyet. 
Az a jó ha a foglakoztatásban 
az érték a szakértelem. 
A munkahellyel bíró és 
munkájában értékén megfizetett 
munkavállaló elégedett és szük-

ségleteit megvásárló fogyasztó. 
A nagyobb fogyasztás élénkült 
kereskedelemet, több szolgálta-
tást jelent.
A zalaegerszegi közgyűlés te-
hát teremtsen több lehetőséget 
beruházók letelepedésére, a 
hagyományos iparágak mellett 
a szolgáltatások területén is (a 
turisztikától az egészségügyig), 
de ne támogasson és ne enged-
jen letelepedni olyanokat akik 
minimálbéren foglalkoztatnak 
embereket.  
A minimálbér nem segíti az 
emberek boldogulását, a fog-
yasztás élénkülését! 
A helyi termékek  helyben való 
fogyasztásának elősegítésére 
– a Soproni Kékfrank, vagy a 
hajdúnánási Bocskai Korona 
mintájára –  Göcseji Krajcár 
néven saját pénzt nyomatunk 
és azzal Zalaegerszegen és 
környékén lehet fizetni.

VÁROSI KÖZéLET
Megfordítjuk az önkormányzat 
lakossághoz való viszonyát,  
mert valljuk, nem a lakosság 
van érte, hanem az önkor 
mányzat van a lakosságért.
 A közösségi szolgáltatások árai-
ban mindenhol megszüntetjük 
a nyereség-érdekeltséget.
 Az önkormányzat segítse és 
támogassa a városlakók közös-
ségi elképzeléseit (például a 
járdaépítést, vagy a közös prog 
ramok szervezését, stb.).
A sikeres önkormányzati 
működéshez folyamatos ér-
demi párbeszéd szükséges a  
lakosság minden rétegével  
(fiataltól a nyugdíjasig, tanuló-
tól a dolgozóig, munkástól az 
orvosig, alkalmazottól a vállal-
kozóig, stb.).
A párbeszédnek megteremtjük 
a megfelelő fórumait (felszá-
moljuk vagy átalakítjuk a 
látszat fórumokat, mint például 
a Gazdasági Szenátust) 
Felvállaljuk a közösségi érde-
kek képviseletét.
Mindemellett azonban nem tá-
mogatjuk a szélsőséges eszmék 
hangoztatását és az ilyeneket 
szimbolizáló zászlók, szobrok 
és emlékhelyek felállítását és 
létezését.
Támogatjuk civilek háza létre-
hozását azért, hogy a különböző 
egyesületek, alapítványok 
működésükhöz megfelelő 
körülményeket kapjanak.
A korrupció lehetőségének 
csökkentése érdekében vállal-
juk, hogy nem ültetünk önkor-
mányzati képviselőt a városi 
cégek vezető posztjaira.
A városi televíziót a közszereplő 
szervezetek képviselőiből álló 
kuratórium felügyelete alá he-
lyezzük.
 
VÁROSfEJLESZTéS

Minden városrészben felmér-
jük a kellően indokolt fejlesz-
téseket (például Andráshidán 
az óvoda felújítását stb.) és üte-
mezzük azok megvalósítását.
Törekszünk arra, hogy az adott 
területen élők is bekapcsolód-
hassanak a fejlesztésekbe és 
ehhez anyagi támogatást biz-
tosítunk számukra (például 
lakóépületek utcafronti fes-
téséhez hozzájárulást adunk, 
stb.)- 
A város fejlesztése nem csak 
a Kossuth utcára/belvárosra 
terjedjen ki, máshol is szük-
ségesek a jó utak, járdák, csa-
tornák, ápolt közterek és zöld-
felületek.
Meghagyjuk – ahol még meg-
van -  a város patinás szépségét, 
és azt tesszük korszerűvé.
Megköveteljük az össze-
hangoltabb közműfejlesztést, 
ne álljon le a város az utcák 
feltúrása miatt és  megvizs-
gáltatjuk azt is, hogy van-e 
lehetőség a közműveknek az 
utcák helyett a járdák alá he-
lyezésére mert így nem kell az 
utat feltörni. 
Az elhanyagolt, nem használt 
épületeknek új funkciót 
keresünk és/vagy értékesítjük 
azokat.
Kezdeményezzük az autóbusz 
pályaudvar fejújítását/vagy 
áthelyezését, a vasútállomás 
elől a helyijárati  autóbusz 
parkozó elhelyezését, a tér 
megújítását, csinosítását.
Csökkentjük parkolási díjakat 
(indokolatlan 380 Ft/óra parko-
lási díjat fizetni).
Kedvezményes bérletet 
vezettetünk be – hasonlóan 
anyúgdíjas és diákbérletekhez 
-  a helyijáratokon a kis-
mamáknak 6 hónapos terhes-
ségi időtől a gyermek három 
éves koráig.
A belvárosból külső telephelyre 
telepítjük át a hulladékfeldol-
gozást és a volt laktanya terüle-
tét az oktatás mellett a kulturá-
lis rendezvények szinterévé 
alakítjuk, és ezzel tehermen-
tesítjük a Disz tér környékén 
élőket a fesztiválok hajnali  
zenehallgatásától.
Törekszünk a közbiztonság 
javítására, jobban támaszkod-
va a polgárőrségre, aminek fej-
lesztést is támogatjuk. 
A közvilágítás korszerűsítésére 

nagyobb hangsúlyt helyezük, 
az olcsóbb és nagyobb hatéko-
nyságú LED-es lámpatestek 
felszerelését támogatjuk.
Legyen végre sétáló utca a 
Kossuth Lajos utca, s ezzel 
egyidejűleg megoldást keresünk 
a városi közlekedési rendszeré-
nek nagyon időszerű átalakí-
tására, a helyijárati rendszer 
megújítására.
Az egyes városrészek (például 
Ebergény és Szenterzsébet- 
hegy, vagy Csácsbozsok és 
Botfa) közvetlen közúti össze-
köttetéseit meg kell teremteni. 
Épülnek kerékpárutak és 
járdák a külső városrészek-
ben is, hogy az ott lakóknak 
ne az úttesten kelljen gyalo-
gosan közlekedni. Járdával 
és kerékpárúttal összekötjük 
a Parkerdőt az Alsóerdővel,  
Andráshidát Csáccsal, a 
Landorhegyet a Páterdombbal, 
a várost a Termálfürdővel és az 
Aquacityvel.
Szükséges a hegyvidéki 
területek úthálózatának, köz- 
világításának,  közműellátott-
ságának, közbiztonsági jelző-
rendszerének bővítése.
A külső városrészek lakópark 
jellegét vállaljuk megerősíteni, 
kiépítjük az ehhez szükséges 
közösségi létesítményeket /
könyvtár, közösségi ház, sport-
telep, játszótér, stb./ és gon-
doskodunk ezek tartalommal 
való megtöltéséről.
Következetesen szorgalmaz-
zuk, hogy javuljon Zala-
egerszeg vasúti és közúti 
megközelíthetősége. 
A vasút épüljön ki Keszthely 
irányába és Rédicsen át Szlové-
niába.
Épüljön meg a várost érintő  
autópálya, mely összeköti az 
M7-es és az osztrák A2-es pá-
lyákat, és van csatlakozása 
Lendvánál, Szlovénia irányába 
is. 
Mindez alapvetően gazdasági 
kérdés is, mert a jó közlekedés 
munkahelyet teremt.

A KÖRNYEZET  
ALAKÍTÁSA
Zalaegerszeg legyen újra virá-
gos város.
A Zala folyó legyen ismét  
kacskaringós, parkokkal, séta-
utakkal, sportpályákkal szegé-
lyezett.



A MÁSIK ZALAEGERSZEGI POLGÁR - EGY MÁSFAJTA VÁLASZTÁSI LAP 

Északi irányban is telepítünk 
erdőt az uralkodó szélirány 
mérséklésére.
A pózvai kavicsbánya he-
lyén nyílt-vízi sporttelepet, 
szabadidőparkot létesítünk.
Az Alsóerdő pihenőparkká,  
turisztikai parkká való átalakí-
tását kezdeményezzük.
Erőteljesebben  követeljük a 
környezetet károsító gazdasági 
tevékenységek környezetbarát-
tá tételét.
Az építészeti emlékek gondos 
ápolását és megújulását, akár 
anyagi források biztosításával 
is elősegítjük.
Anyagilag támogatjuk pályázat 
útján a városi háztulajdono-
sokat abban, hogy épületeik 
külső homlokzatát  színesítsék, 
a karakteresebb városi hangulat 
érdekében.
Humánus megoldást keresünk 
a városba költözött vadállatok 
/róka, nyest, aranysakál, varjú 
stb./ befogására és a természet-
be való kitelepítésre.
Gondoskodunk arról, hogy 
minden üzem, üzlet, vendég-
látó hely, ipartelep, vállalkozás 
csak mások zavarása nélkül 
működjön, kerüljön megszün-
tetésre azok környezetet zavaró 
állapota /lásd régi Csipkeházak 
alatt kialakított üzletek - pék-
ség, pizzéria, konyha, étterem 
– szaghatása, stb./.
Sajátos zalaegerszegi probléma 
a zártkertek állapota (elörege-
dés, ingatlanforgalom leállása, 
termelésfelhagyás, kertek el-
vadulása, stb.), melyre megol-
dást keresünk a következő 
szempontok figyelembevé-
telével:
zártkerti növény egészségügyi  
figyelőszolgálat a növény- 
betegségek megelőzésére, 
mezőőrség a zártkertekben lévő 
tevékenységek figyelésére, 
az önkormányzati támogatási 

lehetőségek és célok szemé-
lyes ismertetésére, a gazdák 
szándékainak, kéréseinek 
megismerésére, nem utolsó 
sorban a termés megóvására, 
a rossz szándékúak el-
riasztására térfigyeléssel,                                                        
termelői piac - akár úgy 
is, hogy a gazda, a termelő 
árul, vagy tőle begyűjti az 
árut egy "kvázi szövetkezet" 
vagy önkormányzati cég és 
az forgalmazza a terményt,                                                                      
hegyközség létrehozásának 
támogatása amiatt, hogy a 
szakszerű termelői tanácsadás 
is és a szervezett borforgal-
mazás gondja megoldódjon,                                                                                                                  
a gazdálkodás támoga-
tása az elhagyott területek 
újra művelésbe vétele miatt,                                                
és végül a legfontosabb, a 
lakhatás lehetőségének bizto-
sítása a  hegyi területeken.                                                               

SZOCIÁLIS 
KÖRNYEZET
Segély helyett segítséget 
kínálunk. 
Bővítjük a támogató szolgálat 
létszámát és hatókörét. 
Fejlesztjük a kialakult  
szociális ellátórendszert, az e 
területen mutatkozó hiányok 
csökkentését, különösen az 
idősellátásban a bentlakásos 
férőhelyszám jelentős emelé-
sét kívánjuk elérni, de szük-
séges az otthoni ellátórendszer 
bővítése is. 
Minden településrészen a 
nyugdíjas klubot hozunk létre.
Támogatjuk az otthon nélküli-
eknek, a közvélemény által is 
elfogadható lakhatási megoldá-
sát.

OKTATÁS, KuLTúRA, 
SPORT
Tulajdoni viszonyaiktól függet-
lenül fejlesztjük a bölcsődéket, 
óvodákat, általános- és 

középiskolákat annak érdeké-
ben, hogy gyermekeink a mainál 
jobb körülmények között ta-
nulhassanak és olyan tudást 
kapjanak aminek birtokában 
sikerrel lépik át a felnőtt kor 
küszöbét.
Valódi autonómiát biztosítunk 
a zalaegerszegi képzési hellyel 
rendelkező főiskoláknak és 
egyetemeknek. Nem kívánunk 
beleszólni azok belügyeibe, 
támogatjuk a szakmai szín-
vonaluk növekedését.
Kibővítjük a zalaegerszegi 
főiskolások/egyetemisták ösz-
töndíj rendszerét, támogatjuk a 
képzési helyek közötti ösztöndíj 
különbségek megszűntetését /
„Befektetés a jövőbe” Zalae-
gerszegi Felsőoktatási Ösz-
töndíj/
Fiataljainknak itt legyen 
munkájuk, lakásuk, család-
juk!

Ösztönözzük művészek lete-
lepedését, a páterdombi 
művésztelep korszerűsítését, 
nívós irodalmi és kulturális 
programok megvalósítását, 
a alkotótáborok létesítését a 
gébárti alkotóház önállóvá té-
telével. 
Kialakítjuk a város képző-
művészeti vagyona, köz-
gyűjteménye bemutatását.
A színház megkapja a 
működéséhez szükséges támo-
gatást, és megoldást keresünk 
a bábszínház önálló elhelyezé-
sére.
Szorgalmazzuk a  múzeum, a 
falumúzeum programjainak a 
város kulturális életébe való 
erőteljesebb beépülését, az 
amatőr művészeti közösségek 
bemutatkozási lehetőségeinek 
bővítését.

Sportkoncepciót készítünk és 
abban első helyre a lakosság 

sportolási lehetőségének bizto-
sítását, támogatását tesszük. Az 
amatőrök versenyeztetésére is 
biztosítunk forrásokat. 
A Zalaegerszegi Torna Egylet 
elnökeként kijelentem, hogy a 
nagy hírű egyesület tevékeny-
ségét újraindítjuk, szakosztá-
lyai létrehozását támogatjuk.
A profi sport jelenlegi kizáró-
lagosan város általi finan-
szírozását, a közpénzek erre 
való ilyen mértékű elherdálását 
megszüntetjük.
A profi sporttársaságokat helyi 
kézbe – az Egylet kezébe – ad-
juk, és csak a valós sportsike-
reket, eredményeket támoga-
tunk.
Támogatjuk az egészség-
megőrzést szolgáló spor-
tolási helyek létesítését, a 
többfunkciós közterek, közös-
ségi helyek kialakítását és rend-
ben tartását.

Gondolunk az AquaCity fejlesz-
tésére, csúszdák állapotának 
javítására és a belépőjegyek 
elfogadható árának kialakí-
tására. 
A fürdőkomplexumot és a ter-
mált, valamint a kempinget 
közösen üzemeltetnénk városi 
tulajdonban.

KÖZbIZTONSÁG
A megfelelő közbiztonság 
érdekében való munkát folya-
matosan támogatjuk. 
A különösen problémás he-
lyek /például szórakozóhelyek/ 
környékén fokozott biztonsági 
ellenőrzésre törekszünk.

Erőteljesen támogatjuk a 
droghasználat háttérbe szorí-
tását.
Kiépítünk egy hatékony 
bűnmegelőzési és segélyhívó 
jelzőrendszert a közterületekre, 
és az ennek felszerelését igény 

szerint a lakosok otthonába is 
lehetővé tesszük. 
Támogatjuk a rendszerhez 
kapcsolódón egy bevetési egy-
ség fenntartását.
Kezdeményezzük az önkor-
mányzatnak felelős városi 
rendőrség létrehozását.
Támogatjuk az állatmenhely 
fenntartását, és a hatékony  
állatvédelmet.

Kedves Zalaegerszegiek!

A programban megfogalma-
zottak csupán fő vonalait vá-
zolják törekvéseinknek. 
Célunk, hogy együtt tegyünk 
a városért, az itteni méltóbb 
életért. Szeretnénk a várost 
akként irányítani, hogy 
munkánkban a „jó gazda” 
gondossága mindig érezhető 
legyen.
 Nem vitatjuk, hogy progra-
munkban esetlegesen mások 
programjával is találni ha-
sonlatosságot. Ez azonban azt 
jelenti, hogy mások is felis-
merték a város jobbításának 
szükségességét és irányát.
Szövetségünk városlakók 
érdekében nem elutasító sen-
kivel aki - akár csak mi - tenni 
akar a városért.

Kérjük szavazzon jelöltjeink-
re, mert biztos lehet ab-
ban, hogy szavazat jó helyre 
kerül. 
Jelöltjeinkre adott szavazat 
nem szolgál taktikai elkép-
zeléseket, a jelöltek – velem 
egyetemben – kizárólag 
a város gyarapodásért 
munkálkodnak.

Dr. Kocsis Gyula
polgármesterjelölt

A CIVIL POLGÁRMESTERJELÖLT
INTERJÚ DR. KOCSIS GYULÁVAL
(Folytatás az 1. oldalról)
Persze a másfajta gondolkodás-
nak nem lehet csak az az alapja, 
hogy mindent  bigottan eluta-
sítunk, amit más  eddig jól  
csinált. 
Nekem is tetszik ha csökken a 
rezsim és jó az amit a deviza-
hitelesek megsegítésére most 
kigondoltak. Ez utóbbival 
kapcsolatban csupán azt kér-
dezem, miért vártak vele négy 
évet. Miért nem 2010-ben lép-
ték meg mindezt és csak utána 
mérsékelték volna a forint ár-
folyamát. 
Ez esetben nem mentek volna 
százezrek tönkre és maradt 
volna házuk, vagyonuk, anyagi 
biztonságuk és most nem kel-
lene rettegniük a holnaptól. 
A sok emiatt szomorú arc  
helyett biztos több mosolygós-
abb arcú embert lehetne látni az 

utcákon.
Itt a városban is jó például az, 
hogy megkezdték az belvárost 
elkerülő út építését, de annak 
befejezését is meg kell mielőbb 
tenni, és folytatni kell a városi 
közlekedés rekonstrukcióját, 
stb.
A város irányváltása a fejlődés 
felé nagy és hosszú feladat. 
Elindítani mindezt kemény 
munka, amit fel kell vállalni.  
Ebben engem családom, 
unokáim motiválnak mert 
részükre, utódaink részére 
kell olyan várost teremtenünk 
amelyben ők is szívesen élnek 
majd. 
Ebben a munka majd rájuk is 
vár, de mi kezdjük el végre.
Mindezt nem lehet csak helyből 
megoldani, ehhez országos,  
kormányzati és uniós támoga-
tás is kell. 

Erre számítunk és nem ülünk 
fel az olyan ostoba riogatá-
soknak, hogy amennyiben nem 
a kormányoldal győz, hanem 
az ellenzék, vagy esetemben 
egy pártonkívüli civil ember, 
úgy nem lesz fejlesztési pénz az 
adott településen. 

Bár nézeteink különbözőek, de 
azt akkor is el  ismerem, hogy 
országunk miniszterelnöke 
okos ember. Ő és kormánya 
nagyon jól tudja, hogy a város-
fejlesztési pénzek elosztása 
nem ettől függ. Egy ilyen lépés 
az ország megítélését rontaná, 
és a civil Magyarország építé-
sével kapcsolatban eddig han-
goztatott nézeteivel ellentétbe 
kerülne, végül pedig mindezzel 
a településen lakó saját híveit is 
sújtaná.

A változtatáshoz, támogatók 
és csapat is kell. Támogatók 
a szavazáskor és a későbbi 
megvalósításkor, csapat pedig a 
célok végrehajtásához. Például 
olyan csapat vállalkozókból, 
művészekből, kamarai tagokból 
és másokból, akik képesek lob-
bizni a városért. tőkét, beruházót 
idevonzani, és segítenek az   
ipari fejlesztések irányát kigon-
dolni, a ehhez szükséges, kellő 
infrastruktúrát megteremteni.

Jelöltjeink közül többen már 
eddig is bizonyították szakmai 
rátermettségüket például az 
egészségügy, az oktatás, a sport 
és vendéglátás, muzeológia 
területén.
Velük a folytatás is jól sikerül!

OKTÓBER 12-ÉN 
SZAVAZZON
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ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐJELÖLTJEINK

EGYÜTT A SIKERES, DEMOKRATIKUS
ZALAEGERSZEGÉRT!

DR. BATKA JENŐ
1. VK. 

HARTH LAJOS
2. VK. 

NYIRŐ CSABA
3. VK. 

fARKAS ATTILA
4. VK. 

PACSAI fERENCNÉ
5. VK. 

KERESZTES CSABA
6. VK. 

DR. KOCSIS GYULA
7. VK. 

NOVÁK JÓZSEfNÉ
8. VK. 

DR. VÁNDOR LÁSZLÓ
9. VK. 

SIMON ERIKA
10. VK. 

TAKÁCS ÁGNES 
11. VK. 

SÜMEGI ISTVÁN
12. VK. 

Andráshida házi gyermekorvosa, 
megyei gyermekgyógyász
szakfőorvos, elkötelezett  

gyógyító

Tapasztalt vállalkozó, kereskedő.
Balesete miatt kórházban lábadozik, 
felgyógyulása után har-cosan tudja 
képviseli választókerülete érdekeit.

Informatikus, családos ember. Ifjú 
korában zenélt. Játszott gitáron, 

majd később billentyűs hangszeren.

34 éves, Zalaegerszegen él párjával 
és három kisgyermekével.

Egy autóalkatrész kereskedelmi cég 
kirendeltségét vezeti.

A Magánvállalkozók Nemzeti 
Fuvarozó

Ipartestületének regionális 
irodavezetője.

Közgazdász hallgató, marketing  
asszisztensként dolgozik.

A Magyar Közgazdasági Társaság  
helyi ifjúsági szervezetének volt elnöke.

polgármesterjelölt Zalaegerszegen él, pedagógus,  
nyugalmazott iskolaigazgató.

29 évig a József Attila Általános 
Iskola tanára volt.

Egyetemi doktor, kandidátus,  
nyugalmazott múzeum igazgató.

Régész, történész, műemlékvédelmi
szakmérnök, a Városvédő Egyesület 

tiszteletbeli elnöke.

Zalaegerszegen született, gyermek-
kora óta nagy állatbarát. Jól ismeri 

választókerülete problémáit.

Zalaegerszegen él, jelenleg  
operátorként dolgozik

egy zalaegerszegi vállalkozásnál.

Tősgyökeres csácsi, fiatal vállalkozó, 
aktív sportoló, futball szeretetéről 

közismert. Vendéglátó vállalkozásuk-
ban közel 40 ember dolgozik,  

szívesen beáll a pult mögé.

SZAVAZZON DR. KOCSIS GYULA
POLGÁRMESTERJELÖLTRE

ÉS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐJELÖLTJEINKRE!

Kiadta az EZE-Együtt-DK választási szövetség, Zalaegerszeg
Szerkesztő: Keresztes Csaba, Felelős kiadó: Dr. Kocsis Gyula


