
Körmendi Fórum

Hozzuk helyzetbe 
Körmendet!

„Ha előre tekintek, most egy olyan Körmendet látok 
magam előtt, amely élve a politikai fordulat hozta 
helyzeti előnnyel, kiemelkedik a régióból, s betölti tér-
ségi szerepét. Két önkormányzati ciklus óta készítjük 
elő ezt a lépést, s úgy érzem, a hazai viszonyok most 
nekünk kedveznek. Ismerjék meg gondolatainkat, 
mondják el róla a véleményüket, hiszen csak együtt, 
Önökkel dönthetünk városunk sorsáról! Szavazzanak 
bizalmat ismét nekünk, hogy élni tudjunk azzal a pá-
ratlan lehetőséggel, ami most a város számára eljött! 
Hozzuk helyzetbe Körmendet” – ezekkel a szavakkal 
fordult a Tisztelt Választópolgárokhoz Bebes István 

országgyűlési képviselő, leköszönő polgármester. 
A 2010-es önkormányzati választások polgármes-

terjelöltje kipróbált, az önkormányzati munkában 
jártas, teherbíró, sokat tapasztalt és elhivatott kép-
viselőjelöltekből állította össze csapatát. Nem isme-
retlenek a Tisztelt Választók előtt, hiszen az elmúlt 
két önkormányzati ciklusban is együtt dolgoztak 
mindannyiunk közös ügyeiért. A következő oldala-
kon a jelöltek mondják el, milyen tervekkel vágnak 
neki a következő négy évnek, ha erre felhatalmazást 
kapnak a választóktól.

A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS KÖRMENDÉRT KIADVÁNYA

Újra 
Fidesz!
Újra 
Fidesz!
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– Izgalmas hely az utóbbi időkben Körmend: kastély, aztán 
kórházügy…

– A kastély jelenleg nem a stratégiai fejlesztések színhelye, 
ezt tudomásul kell venni. Meg kell várnunk, milyen koncepciót 
követ a kormány a nemzeti vagyon, a nemzeti értékek keze-
lése terén, ennek tükrében meghatározni, kinek a feladata az 
épület hasznosítása. Mi ebben a folyamatban szívesen részt 
veszünk, hiszen az elmúlt években is azért vállaltuk az állami 
vagyon védelmét, mert más nem volt hajlandó a feladatra. Az 
új országvezetés új lehetőségeket nyit. Olyan megoldást kell 
találnunk, melyben állami és Európai Uniós segítséget kapunk 
az önkormányzat által adott értékhez, s mely biztosítja, hogy 
a műemlék egy részét a helyiek használhassák, ugyanakkor 
jelentős számú látogatót fogadjon.

– De nem mondtak le róla?
– Számolunk a kastéllyal, hiszen négyszáz éve a múltunk, 

jelenünk része. Eddig az volt a koncepciónk, hogy a műemlék 
teljes egészében újuljon meg. Ma az 

álláspontunk az, hogy a város 
által használt részek felújításá-

hoz, hasznosításához járuljon 
hozzá az önkormányzat, az 
állami tulajdont pedig gon-

dozza az állam.
– A kórház?
– Zökkenőmentesen 

működik, jó színvonalon 
látja el a térség betegeit. 

Az egész ügyből Körmend 
profitált, hiszen öt évig nem 
a város pénzén működött a 

kórház. A magánkézbe 
adás előtt tízmil-

liókat köl-
t ö t -

tünk a város büdzséjéből a fenntartásra. Most, hogy visszavettük, 
nem kell hozzátennünk egy forintot sem a működtetéséhez. Az 
idő minket, az általunk hozott döntéseket igazolta. A jövőről 
tárgyalásokat kell folytatnunk az egészségügyi kormányzattal, 
hiszen a folyamatos karbantartások, felújítások elvégzése állami 
feladat, de Körmend a térség érdekében ebből természetesen 
kiveszi majd a részét. 

– Izgalmas a város azért is, mert látványos nagyberuházások 
helyszíne. A főtér átalakítása azonban kritikát is kapott.

– Tiszteletben tartom mindenki véleményét, de a megala-
pozatlan, alternatív megoldásokat nélkülöző nagyotmondások 
csak ártanak a város hírének, rossz fényt vetnek mindannyiunkra. 
Örülnünk kellene annak, hogy Európai Uniós források jönnek a 
városba, melyekből mindenki számára kedvező beruházások 
valósulnak meg: szebb, vonzóbb, kényelmesebb, értékesebb 
lesz általuk a városunk. A következő hetek türelmet igényelnek a 
körmendiektől, nehezebb lesz a közlekedés a városban, de egy, a 
hagyományokat követő, ugyanakkor a mai kor követelményeinek 
megfelelő új városkép, a csatornázottság, az utak, a Batthyányné 
Coreth Mária Óvoda, a vasútállomás felújítása nem ér meg egy 
kis kényelmetlenséget? Éveken keresztül készítettük elő ezeket 
a programokat, most érett be a kemény munka gyümölcse, s ne 
is élvezzük? Ne legyen annál nagyobb bajunk, minthogy el kell 
költenünk a városra több száz millió forintot, amit nem a saját 
zsebünkből veszünk elő, hanem az Európai Uniótól nyertünk el! 
Szerencsére alkalmunk lesz rá a továbbiakban is, hiszen több, 
újabb futó projektünk is van. Meg kell ragadunk a kínálkozó 
lehetőségeket, mielőtt elmennének mellettünk. Nyilván nem 
tetszik minden városlakónak egyformán egy-egy beruházás, 
de a megítélés tapasztalatom szerint inkább pozitív, mint 
negatív.

Értékteremtő évek  
állhatnak előttünk

Bebes István polgármesterjelölt motivációkról, jelöltekről, családról

Európai Uniós forrásból felújítjuk a vasútállomást, melyet 
később összekötünk a buszpályaudvarral
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– Igen, az izgalmas kifejezés e tekintetben is helytálló: Körmen-
den is megfigyelhető a közhangulat kedvezőtlen befolyásolása, a 
politikai kultúra bulvárosodása. 

– Biztos vagyok benne, hogy minden képviselő a tudása leg-
javát adja az önkormányzat működéséhez. Tisztelem azokat, akik 
konstruktív, előremutató ötletekkel bombázzák a városvezetést, 
de nem tudok egyetérteni azokkal, akik egyvalamiben követke-
zetesek: az együtt gondolkodók, közös munkát végzők kritizálá-
sában, a jó döntések elvtelen elgáncsolásában. A helyi MSZP-s 
képviselőkkel évek óta együtt ülünk a város asztalánál: egymás 
nézeteit respektálva tudunk közös munkát végezni, sorsdöntő 
kérdésekben mindig konszenzusra jutottunk. A jó ellenzék nem 
csupán nemet mond, hanem alternatívákat vet fel, észérvekkel, 
tényekkel próbálja meggyőzni politikustársait. Ma az ellenzék 
nem csupán ilyen képviselőkből áll. Egy kezemen meg tudom 
számolni az elmúlt négy évben tett módosító javaslatokat, azokat 
is a mi képviselőink nyújtották be, vagy bizottságoktól érkeztek. 
Megnyugtató számomra, hogy azt tapasztalom, a körmendiek a 
látszatpolitizálás mögé látnak, és pontosan tudják, ki dolgozik az 
érdekükben. A dacos szembenállás ideig-óráig esetleg tetszetős 
egyesek számára, de ha ebben kimerül, unalmassá válik. Bízom 
benne, hogy a következő testületben nem ez lesz a jellemző, ha-
nem a képviselők azért dolgoznak, hogy a város ügyeit az országos 
folyamatokkal összehangolva, jó irányba vigyük.

– A sárdobálás eddig nem volt jellemző Körmendre.
– Talán naiv voltam, de tényleg azt hittem, hogy ez a rossz 

reflex nem jelenik meg Körmenden. Sajnos tévedtem. Egy ilyen 
kisvárosból ez a viselkedésfajta hamar kitűnik, kikerül a köztu-
datba és országos döntéshozó helyeken kétségeket támaszt 
velünk szemben: miért támogatnánk egy, a politikai kultúrájában 
fejletlen, belső viszályoktól feszített települést? Aki tehát ezen 
az úton halad, nem csak önmagának, az egész városnak árt.

– Pedig inkább gondoskodásra volna szüksége az elmúlt 
kormányzati politika miatt munkanélkülivé vált családoknak, az 
időseknek…

– Próbáltuk a kedvezőtlen országos folyamatokat megállítani 
a város határában, vagyis még inkább kiterjeszteni a városi szoci-
ális hálót, hogy ne essenek újabb családok a rossz döntések áldo-
zataivá. Fejlesztettük a Szociális Szolgáltató és Információs Köz-
pontban a szociális alapellátásokat és szakellátásokat, bővítettük 
a Fogyatékosok Nappali Intézményét, eszközállományukat, 
szociális foglalkoztatást indítottunk el. Partner településeinkkel 
közösen nemzetközi konferenciát rendeztünk a fogyatékkal élők 
gondozásában, segítésében tapasztaltak átadására, hogy az e 
területen dolgozókat is motiváljuk saját maguk képzésében is. 
A következő években tervezzük növelni a férőhelyek számát és 
felújítjuk az Idősek Gondozóházát. Szociális koncepciónkat az 
aktuális társadalmi-gazdasági helyzetnek megfelelően alkotjuk 
meg azok érdekében, akik a legrászorultabbak.

– Ön milyen motivációt talált a következő négy évre?
– Nem nőttem hozzá a polgármesteri székhez, ami amúgy 

sem annyira kényelmes, mint az kívülről látszik: folyamatosan 
képzem magam ma is, hogy felkészült, naprakész vezetője 
lehessek a városnak. Két új diplomát szereztem: településfej-
lesztésből, településmarketingből. Érzek magamban erőt és 
energiát, hogy a Körmend előtt megnyíló új utakon vezessem 
a képviselő-testületet. Térségi központi szerep Körmendnek: 
engem ez motivál, ez hajt előre, hogy vállaljam, s a tőlem meg-
szokott következetességgel és teherbírással végighajtsam a 
következő négy évet. 

Ha előre tekintek, most egy olyan Körmendet látok magam 
előtt, amely élve a politikai fordulat hozta helyzeti előnnyel, 

kiemelkedik a régióból, s betölti térségi központi szerepét. Két 
önkormányzati ciklus óta készítjük elő ezt a lépést, s úgy érzem, 
a hazai viszonyok most nekünk kedveznek. A sikert természe-
tesen nem nyújtják majd át ezüsttálcán, többen lesznek, akik 
hasonlóképpen gondolkodnak. A kihívásoktól azonban nem 
riadok vissza, ahogy sosem tettem: 12 éves politikai tapasztalat, 
ismertség és ismeretségi kör áll mögöttem, amik segítségével 
komoly lobbierőket mozgathatok meg a város és mindannyiunk 

érdekében. Élsportolóként megtanultam, hogyan használjam 
fel a rendelkezésemre álló erőforrásokat okosan, hogy az utolsó 
percben is tudjak meglepetést okozni az ellenfeleknek. Ma sincs 
ez másképp. Az elmúlt esztendőkben sokat fejlődtek nemzetközi 
kapcsolataink, így Körmend a határok nélküli európai kisrégió-
ban is biztos, segítőkész partnerekre számíthat. Mindezek 
együtt akkora lendületet adnak városunknak, ami a legjobbak 
közé emelhet minket. Néha talán felülértékelem Körmend je-
lentőségét, nálunk nagyobb, erősebb városokkal mérem össze, 
de egy, a városáért szinte bármire képes polgármesternek ez 
megbocsátható.

– Vannak, akik számára viszont nem megbocsátható a családi 
viszonyainak alakulása.

– A hagyományos értékrendet követők szemében bizonyára 
nem örvendetes tény, hogy elváltam. Megértem, magam sem így 
terveztem. Ma is egyedül nevelem öt gyermekünket, a hatodik 
önálló életet él Szegeden, de a családtól nem szakadt el. Az öt, kü-
lönböző iskolákban tanuló gyermek életének összehangolásában, 
irányításában továbbra is nagy segítségemre van édesanyám és 
a szeretet, ami összeköt bennünket. Most ebből a helyzetből kell 
a legjobbat kihozni és a gyermekeimet olyan szellemben nevelni, 
melynek középpontjában a tradicionális értékek, az emberi értékek 
fontossága áll.

A polgármesterjelölt  
a 2014-es Körmendről
Négy év múlva egy minden szempontból nyitott város lesz 
Körmend: jelentős lesz az idegenforgalom, ami a műemlék kas-
télyra, a Rábára, a szabadidőközpontra és a szállodára épül. 
A 8-as elkerülő út új lendületet ad az ipari parknak: vonzóvá 
válik – a megfelelő infrastruktúrát, képzett szakembereket 
kereső –, potenciális üzleti partnerek számára. A foglalkoz-
tatottsági mutatók sokat javulnak a maihoz képest, hiszen a 
nagy munkaadók már most fejlesztéseket terveznek.

Bebes István polgármester  
a Szabadság-tér átépítésének alapkőletételi ünnepségén
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Önkormányzati     programunk 2010-2014.
1.  Megtartjuk a munkahelyeket és újakat teremtünk

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– A kormány tevékenysége és a gazdasági válság ellenére 

is sikerült fékezni a munkanélküliek számának növeke-
dését.

– Rendeletet alkottunk a vállalkozások foglalkoztatás-növelő 
támogatásáról, melyet a gyakorlatban is alkalmaztunk.

– Folyamatosan tárgyalásokat folytattunk a város nagyobb 
foglalkoztatóival (Egis, ADA, Karsai Alba Kft.)

– Elősegítettük a városban újabb munkahelyeket teremtő 
fürdő és szabadidőközpont kialakítását.

A következő ciklus során:
• Közreműködünk a vállalkozások ipari parkba történő letelepíté-

sében, ösztönözzük kormányzati törekvésekkel összhangban a 
munkahelyteremtést eredményező beruházásokat.

• Támogatjuk a városban működő cégek fejlesztési törekvéseit.
• Elősegítjük a fejlesztéseket a város iparterületein.

2.  Fejlett egészségügyi és szociális rendszerünk megtartását 
kiemelt célként kezeljük

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– A változó állami szerepvállalás és finanszírozási feltételek 

mellett is megőriztük a kórház működőképességét, úgy, 
hogy az a város érdekeinek megfelelő formában történik.

– Fejlesztettük a Szociális Szolgáltató és Információs Köz-
pontban a szociális alapellátásokat és szakellátásokat, 
bővítettük a Fogyatékosok Nappali Intézményét, eszköz-
állományukat, szociális foglalkoztatást indítottunk el.

– Testvérvárosainkkal összefogva nemzetközi konferenciát 
rendeztünk a fogyatékkal élők gondozásában, segítésében 
tapasztaltak átadására. 

A következő ciklus során:
• Javítjuk a lakosság egészségügyi ellátásának feltételeit, segítjük 

a kórház felújítását.
• Teljes körű szociális ellátást biztosítunk az idősek, rászorultak, 

és a fogyatékkal élők részére.
• Növeljük a férőhelyek számát és felújítjuk az Idősek Gondozó-

házát.

3.  Figyelmet fordítunk a közbiztonságra, kiemelten kezeljük 
a városképet meghatározó tevékenységeket 

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– Megkezdtük a Szabadság tér felújítását, melynek ered-

ményeként hamarosan teljesen megújul Körmend város-
központja.

– Elkezdtük és tervezetten folytatjuk játszótereink felújí-
tását.

– A megalkotott helyi rendeletünk alapján segítséget nyúj-
tottunk védett épületeink felújításához.

– A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságban a város 
rendjében és biztonságában érintett valamennyi szervezet 
részvételével figyelemmel kísértük a város életének esemé-

nyeit, és meghatároztuk az egyes területeken elvégzendő 
feladatokat.

A következő ciklus során:
•  Fokozottan ügyelünk a városi vagyonvédelmére, a rendőrség-

gel valamint a polgárőrséggel együttműködve növeljük a gya-
logos és kerékpáros szolgálatok jelenlétét a közterületeken. 

• A városgondnokság munkájának hatékonyabbá tételével 
rendszeresebbé tesszük utcáink, tereink tisztítását, városi hul-
ladékudvart alakítunk ki.

•  Folytatjuk a játszótér-felújítási és fejlesztési programot.
• Növeljük a zöldterületek arányát és szorgalmazzuk a „virágos 

város” kialakítását.

4. Folytatjuk az infrastrukturális fejlesztéseket

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– A városi csatornahálózat kiépítése már 75%-os, s a fo-

lyamatban levő pályázatunkkal (Alsóberki, Felsőberki, 
Horvátnádalja) elérheti a 90%-ot. Elkészítettük a Rábán 
aluli városrész csatornázásának terveit. 

– Folytattuk a városi úthálózat felújítását, mely 23 utcát 
érintett, és  350 millió forint értékben valósult meg.

– Összefogást alakítottunk ki a GySEV Zrt-vel és a Vasi Volán-
nal, melynek keretében megterveztük a közösségi közle-
kedés praktikusabbá tételét, s megkezdtük a vasútállomás 
épületének felújítását.

– Dinamikusan fejlesztettük a városi kerékpárút-hálózatot.
– Támogattuk az iparosított technológiával épített épületek 

energiatakarékos felújítását.
– Elősegítettük az otthonteremtést a bérlakás-hálózat állo-

mányának további növelésével.

A következő ciklus során:
• A közúti (Körmendi elkerülő, 8-as gyorsforgalmi út), és vasúti 

(Szombathely – Körmend – Szentgotthárd szakasz villamosítá-
sa) fejlesztésekhez csatlakozva megtervezzük a Rákóczi út új 
közlekedési rendjét. 

Felújítottunk a 8-as főút mellett a Nefelejcs és  
a Mátyás király út között a kerékpárutat
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Önkormányzati     programunk 2010-2014.

Az Önök számára mindig elérhetők vagyunk: 

FIDESZ Iroda Körmend, Szabadság tér 12., telefon: 410-515

email: fidesz@kx.hu

 web: www.fidesz.hu • www.poke.kx.hu • www.bebesistvan.hu

• A buszpályaudvar vasútállomás mellé történő áthelyezésével 
a közösségi közlekedést gyorsabbá és egyszerűbbé tesszük. 
A vasútállomás épületének felújításával kereskedelmi és szol-
gáltatási funkciókat alakítunk ki, létrehozva ezzel egy új városi 
alközpontot.

 • Pályázati források segítségével folytatjuk a szennyvízhálózat 
kiépítését, a városi úthálózat valamint a járdák felújítását.

• A városi csapadékvíz-elvezető rendszereket tervezetten megújítjuk.

5. Körmend, a Batthyány-örökség városa

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– Megvalósíthatósági tervet dolgoztunk ki és pályázatot 

adtunk be a Batthyány-kastély egyes épületeinek haszno-
sítására (Kapuprojektek), ami politikai ellenállás miatt nem 
kapott támogatást.

– Pályázati forrást nyertünk el a Várkert víz-utánpótlásának 
biztosítására. 

– A kulturális és vallási turizmus, valamint a Batthyány-
kultusz erősítése érdekében csatlakoztunk a Mariazelltől 
Csíksomlyóig tartó „Mária Út” kialakítását megcélzó ösz-
szefogáshoz. 

A következő ciklus során:
• Folytatjuk az együttműködést a kialakulóban lévő fürdő és szó-

rakoztatóközponttal, összekapcsolva a Batthyány-kastély kultu-
rális kínálatát a központ rekreációs és szálláskapacitásával. 

• További erőfeszítéseket teszünk Boldog Batthyány-Strattmann 
László személyéhez kötődő vallási turizmus feltételeinek javí-
tása érdekében.

• Szorgalmazzuk az állami tulajdonban lévő Batthyány-kastély és 
a Várkert megújítását, és segítjük a Rába-part rekreációs és vízi 
turizmusra való alkalmassá tételét.

6. Megőrizzük a városi közintézmények működőképességét, 
óvjuk és támogatjuk a kulturális, ifjúsági és civil értéke-
inket

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– Felújítottuk a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde böl-

csődei részlegét.
– A Batthyányné Coreth Mária Óvoda energiatakarékossá 

tételét és szolgáltatás-fejlesztését közel 129 millió forint 
pályázati forrás bevonásával valósítottuk meg.

– Támogatásokat nyertünk a városi könyvtár fejlesztésére.
– Elősegítettük a város kulturális és sporteseményeinek 

megrendezését. 

A következő ciklus során:
• Biztosítjuk az oktatási-nevelési rendszer színvonalas műkö-

désének feltételeit, elősegítjük megújulásukat. A kistérségi 
feladatellátás teljes körűvé tételével emeljük a közszolgálta-
tások minőségét.

• A városban meghonosodott kulturális és sportrendezvények le-
bonyolítását segítjük, támogatjuk az új kezdeményezéseket.

• Továbbra is segíteni kívánjuk a körmendi civil szervezetek, és 
sportegyesületek működését. Kiemelten fontosnak tartjuk az 
ifjúsági és tömegsport-rendezvények önkormányzati támo-
gatását.

7. Törekszünk a még nyitottabb és egyszerűbb helyi közigaz-
gatásra

Mit értünk el az elmúlt négy évben?
– Megteremtettük a képviselőink internetes elérhetőségét, 

szélesebb lehetőséget biztosítva ezzel a körmendiek szá-
mára az észrevételeik, problémáik tolmácsolására.

– Pályázati támogatás segítségével korszerűsítésre került az 
ügyfélhívó-rendszer a polgármesteri hivatalban, képzése-
ket szerveztünk az ügyintézők számára.

– Civil Honlapot hoztunk létre a civil szervezetekkel történő 
szorosabb kapcsolat kiépítése érdekében.

A következő ciklus során:
• A polgármesteri hivatal akadálymentessé tételével még elér-

hetőbbé tesszük az önkormányzati ügyintézést.
• A Civil Érdekegyeztető Fórumot hatékonyabban működtetjük, 

a létrehozott Civil Honlapon keresztül információkkal segítjük 
a körmendi civil szervezetek működését.

• A képviselőink személyes elérhetősége mellett erősítjük az 
internetes kommunikációjukat is. A közvetlen és gyors kap-
csolattartás új csatornáit kívánjuk megnyitni.

A Batthyány Coreth Mária óvoda korszerűbb,  
biztonságosabb lett a felújítások után
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Tóth Gábor, az 1. számú  
választókörzet képviselőjelöltje

1976. november 2-án születtem Körmenden. Itt végeztem az 
általános iskolai tanulmányaimat, majd szombathelyen érettségiz-
tem. Tanári diplomát a szombathelyi tanárképző főiskolán szerez-
tem. Pénzügyi képzettségre a zalaegerszegi pénzügyi-számviteli 
főiskolán tettem szert. Tanulmányaim befejezése után pénzügyi 
pályámat a Credigen Bank Zrt.-nél kezdtem. Jelenleg egy importőr 
cég kereskedelmi osztályán dolgozom. Élettársi kapcsolatban élek 
Körmenden, két gyermeket nevelek. Szabadidőmben szívesen 
sportolok, kirándulok, nyelvet tanulok. Jelenleg angol középfokú 
nyelvvizsgára készülök. 

Nyolc éve veszek részt az önkormányzati munkában, korábban 
külsős tagként a pénzügyi bizottságban, jelenleg az 1. számú vá-
lasztókörzet képviselőjeként. 

A választópolgárokkal történt személyes konzultációk után, az 
általuk elmondott igények alapján fogalmaztam meg városunk, 
választókörzetünk lehetséges fejlődési irányait, lehetőségeink 
tükrében.

Mindennél fontosabb feladatunk új munkahelyek teremtése. 
Ennek érdekében az ipari parkot új vállalkozásokkal kell benépe-
síteni, a helyi vállalkozásokat pedig támogatnunk kell.

Feladatunk a városi közintézmények megóvása. A kórház 
működését továbbra is biztosítanunk kell, segítjük az intézmény 
felújítását.

A városkép javítása érdekében az Őrségi Nemzeti Parkkal együtt-
működve gondoznunk kell a várkertet. A városban folyamatosan 
figyelmet kell fordítani a zöldterületekre. Szigorúbban be kell tar-
tatni az ebrendeletet, zacskókat helyeztetünk ki a kutyasétáltatók 
számára. A közterületeink tisztántartása, folyamatos takarítása 
érdekében a hulladékgyűjtők kihelyezését újragondoljuk, új hulla-
dékgyűjtő szigeteket állítunk fel. A meglévő játszótereket felújítjuk, 
a Rábán aluli városrészen játszóteret hozunk létre. 

Fontos teendőnk a tradicionális belvárosi házak állapotának 
megóvása. A belváros felújítását követően a közlekedés rendjét 
újra kell gondolnunk. A belvárosban tetszetős, modern buszvárókat 
alakítunk ki a fontosabb, forgalmasabb megállókban.

Erős, látható rendőrségre van szükségünk mindannyiunk biz-
tonsága érdekében. A városi vagyon kiemelt védelmét térfigyelő 
rendszer telepítésével érhetjük el. A rendelkezésünkre álló eszkö-
zökkel biztosítanunk kell a rendet és közbiztonságot.

A belvárosi felújítások folytatásával (régi Rába-híd, Nepomuki 
szobor, Batthyány utca felújítása, átépítése), a várkert rehabilitáci-
ójával, a Batthyány-kastély felújítási tervének továbbvitelével meg 
kell teremteni egy a turisták számára is vonzó belvárosi közeget.

A Rábán aluli városrészben a Nepomuki szobor felújítása után 
a kultuszának emelésére is hangsúlyt kell 
fektetni. 

A csatornahálózatot bővíteni kell, 
azután megkezdeni a szükséges útfel-
újításokat.

A következő időszakban nagyobb 
figyelmet fordítunk az árvízvédelemre. 
Minden lehetséges fórumon szorgal-
mazom a töltés esetleges hibáinak 
kijavítását.

A kerékpárút-hálózatot 
továbbfej lesztjük annak 
érdekében, hogy a város 
minden pontja két keréken 
is biztonságosan megkö-
zelíthető legyen.

Továbbra is szüksé-
gesnek látjuk épülete-
ink energiatakarékos 
felújítását.

Ferencz Gyula, a 2. számú  
választókörzet képviselőjelöltje

Nem telt el fél év, és ismét képviselőjelöltként mutatkozom be és mé-
rettetem meg magam a 2. számú választókörzetben.

Ferencz Gyula vagyok. Körmenden születtem 57 évvel ezelőtt, azóta 
is itt lakom.

Szakközépiskolai érettségi után kis szombathelyi kitérővel szülőváros-
omban dolgoztam. 1976-tól a Műszaki Ipari Szövetkezetben mint raktár-
vezető végeztem munkámat, s szereztem szakmai gyakorlatot. Tudásomat 
felsőfokú szakmai képzésen gyarapítottam. 

1992-ben önálló vállalkozásba kezdtem. A FEPU Kereskedelmi Bt. alapí-
tójaként és résztulajdonosa dolgozom ma is a kereskedelemben. 

Négy gyermek édesapja vagyok, párom tanítónő. 
Elképzeléseim, felfogásom mit sem változott az elmúlt hónapok alatt. 

Konzervatív és aktív embernek tartom magam. Hiszek a becsület és 
tisztesség fontosságában. Azért vállaltam a kihívást, mert hiszem, hogy 
tapasztalatommal, felkészültségemmel olyan döntéseket segíthetek elő, 
melyek megkönnyítik az itt élők életét, mindennapjait. Remélem, részese 
lehetek annak a megújulásnak, amiben jövőképet talál a kétkezi munkás, 
a kereskedő, az értelmiségi, vagyis minden körmendi polgár.

Úgy érzem, az elmúlt hónapokban vállalásaimat teljesítettem. Beszámo-
lómban felsoroltam, milyen feladatok megvalósításában vettem részt, vagy 
segítettem. Ezúttal is szeretném megköszönni azt a támogatást, amelyet 
Önöktől, választóktól kaptam. Büszke vagyok rá.

Körmend életében olyan időszak következik, amire a nehéz gazdasági 
helyzet és a jó kitörési lehetőség lesz a jellemző. Már van fejlesztési tervünk, 
amit az új politikai környezet generálhat is. A következő városvezetésnek ezt 
kell szem előtt tartani és szolgálni. Ezt kívánom támogatni én is. 

Meghatározó jelentőségűnek tartom, hogy városunk rendelkezzen 
egy központi térrel és hozzá kapcsolódó régi városrésszel, ami értékmeg-
őrző, valamint megújuló. Vigyáznunk kell arra, hogy lakható és szerethető 
legyen.

Kiemelt jelentőségűnek tartom a kastély-park felújítását, természetesen 
a támogatások függvényében. Körmend fejlődésének fontos állomása 
a vasútfejlesztés, valamint a 8-as főút elkerülő szakaszának megépítése. 
Létkérdés a kórház biztonságos működtetése. Minden pályázati lehetősé-
get ki kell használnunk az utak felújítása, és a szennyvízcsatornázás teljes 
kiépítése érdekében. Fontos feladatunk a reálgazdaság fejlesztése és a 
munkahelyteremtés. 

Továbbra is jelentős szerepe lesz a panelprogramnak. Szükség van 
előnyeinek és kötelezettségeinek ismertetésére.

A 2. számú választókörzetben sem kevesebb a feladat, mint az elmúlt 
időszakban. Szükség lenne a Bástya út második szakaszának felújítására a 
parkolóval együtt. Egész Körmend lakosságát szolgálná a piac rekonstruk-
ciója. Ehhez kapcsolódna a IV. Béla király út teljes kiépítése vagy átépítése 
a Lenkei utcáig. A Nemes Lipót utca parkolási gondjait meg kell oldani. 
A Bástya u. 29. és környékén játszótérre van 
szükség, mert az új eladó lakások legnagyobb 
része is itt található. A fűtőmű háta mögötti 
területet komfortossá lehetne tenni néhány 
paddal és közvilágítással.

Tisztelt Választók!
Programomban nem azt ígérem, hogy 

minden felmerülő problémát, kérdést meg 
tudok oldani. Azt ellenben kijelenthetem, 
hogy megválasztásom esetén válasz nélkül 
nem marad senki sem. Számítok az 
Önök közvetlen segítségére, hogy 
közösen építsük és tegyük szebbé 
városunkat, ezen belül a 2. számú 
választókörzetet. Törekszem az 
együttműködésre, a közös értéke-
ink megóvására. Ezzel a szemlélettel 
szeretnék dolgozni, ha lehetőséget 
kapok Önöktől, hogy Körmend 
város képviselője legyek.
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Geosics László, a 3. számú  
választókörzet képviselőjelöltje

 
Geosics Lászlónak hívnak,1951. július 27-én Horvátnádalján szü-

lettem. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem 
el, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Kereskedelmi Technikum- és 
szakközépiskolában érettségiztem. Élelmiszer-áruház vezetői peda-
gógiai képesítést szereztem.1970-től a kereskedelemben dolgozom, 
jelenleg a Bartók lakótelepen a Match áruház működését irányítom. 
1977-ben kötöttem házasságot, két felnőtt gyermekem van. A rendel-
kezésemre álló kevés szabadidőt a családomnak szentelem, szívesen 
olvasok, kertészkedem, és nem kevés közösségi munkából veszem 
ki részemet. 

 Az elmúlt négy évben a 3. számú választókerület képviselőjeként 
a Pénzügyi- és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési Turisztikai Bizott-
ság tagjaként dolgoztam. A két bizottság tagjaival – sokszor harcos 
viták, kemény munka, egymást meggyőző érvek árán – a központi 
támogatások, pénzügyi források állandó csökkentése ellenére is elér-
tük a város költségvetésének stabilizálását, az intézmények zavartalan 
működését. Körmend területén jelentős fejlesztésekre, beruházásokra 
került sor az elmúlt években. 

Legfontosabb eredménynek tekintem, hogy idén júniusban 
elkezdődött a lakótelep óvodájának a korszerűsítése, akadálymen-
tesítése, vagyis teljes körű felújítása: a város egyik legimpozánsabb 
oktatási intézményévé válhat. A lakótelepen és a Hunyadi úton a 
megöregedett, balesetveszélyessé vált fákat kivágták, helyükre 
újakat telepítettek. A panelprogram keretében több lakótömb külső 
homlokzata újult meg, az épületek megszépültek, korszerűbbé és 
energiatakarékosabbá váltak. A választókerületben a lakótelephez 
tartozó elsődleges útvonalakat, járdákat újraaszfaltoztattuk, biztosítva 
a zökkenőmentes közlekedést. A csatornázási munkálatok elvégzése 
után a Mártírok út új burkolatot kapott. A lakótelepen megoldottuk a 
csapadékvíz-elvezetést. Megszüntettük a fémhulladékok szabálytalan 
tárolását a Bartók Béla lakótelep 5. környékén. A Hunyadi út–Bartók 
Béla út kereszteződéséhez sárga veszélyt jelző lámpát helyeztettünk 
ki, a gyalogosok és a kerékpárosok biztonsága érdekében. Parkolót 
építettünk a Dr. Batthyányné Coreth Mária óvodához. A városkép és 
a kellemes környezet kialakítása céljából új padokat helyeztünk ki. 
Mindez köszönhető az itt élő barátságos, segítő szándékú, környeze-
tüket megbecsülő, városszerető embereknek is. 

 Az elkövetkezendő években további fejlesztések, feladatok elvég-
zését szeretném szorgalmazni, megvalósítani. A csapadékvíz elvezető 
árkokat a lehető legrövidebb időn belül rendbe kell tenni, felkészülve az 
egyre szélsőségesebb időjárás okozta csapadékmennyiségre (Hunyadi, 
Mártírok, Móricz, Somogyi, Táncsics, Vörösmarty, Árpád, Bacsó és Bartók 
utca) Növelni kell a virágos, parkosított területek nagyságát és számát. 

Több padra van szükség a virágos zöldövezeti sétányokra, 
játszóterekre. Utóbbiakon kosárlabdapalánk kihe-

lyezését tervezzük a sportolni szándékozó gyer-
mekek számára. A Hunyadi utcán megkezdett 

járdaépítést folytatjuk, illetve befejezzük. Az 
autók biztonságosabb parkolásához kavi-
csozott területeket hozunk létre Az óvodai 

épület rekonstrukcióját követően a környéket 
rendbeteszük, a parkolót aszfaltozzuk. 

Folytatni szeretném azt a megkezdett mun-
kát, melynek eredményeként ezen 

városrész a családok kellemes, 
nyugodt, biztonságos esztétikus 
környezetévé vált. 

Célom továbbra is nyitott 
maradni, napi kapcsolatot 
fenntartani az itt élőkkel, mél-
tón képviselni a városrész 
lakóinak érdekeit, megérteni 
a problémáikat, és elvégezni 
a feladatokat.

Czvitkovics Gyula, a 4. számú 
választókörzet képviselőjelöltje 

1956. augusztus 2-án születtem Körmenden. Négytagú csa-
ládban nőttem fel, iskoláimat helyben, valamint Szombathelyen 
végeztem. 1974-től dolgozom az EGIS Gyógyszergyár NyRt.-ben 
anyaggazdálkodóként. A sport mindig fontos szerepet játszott az 
életemben. Ifjúságom nagy részét a város labdarúgócsapatának 
tagjaként töltöttem el. Nyolc éven keresztül a KDMTE ügyvezető 
elnöke voltam. 

1979-ben nősültem. Két lányom van, akik ma már mindketten 
végzettségüknek megfelelően elhelyezkedtek és ügyvédként, 
illetve kommunikációs főelőadóként dolgoznak. 1985. óta élünk 
a „vasúton túl”, az Őrség utcában. Körmendiként mindig is fontos 
volt számomra városunk sorsának alakulása.

Az elmúlt négy évben alpolgármesterként a fejlesztésekért 
voltam felelős. Ebből adódóan rálátásom volt a város fejlődé-
sére, ismerem erősségeinket és azokat a pontokat is, ahol még 
tennünk kell annak érdekében, hogy hosszútávon Körmend 
jelentős fejlődési pályára állhasson. Az önkormányzatnak szigorú 
költségvetési gazdálkodást kellett folytatni az elmúlt években, 
mégis sikerült jól érzékelhető eredményeket elérnünk az in-
tézményeink felújításának területén. Megújult a Batthyányné 
Coreth Mária Óvoda, és a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei része, ezt a folyamatot a Kölcsey Utcai Általános Isko-
lával szeretnénk folytatni. Befejezéshez közeledik a Szabadság 
tér átépítése, így a belváros 8 év alatt teljesen megújult, szebbé 
és vonzóbbá téve a városunkat. Bővült a kerékpárút-hálózatunk, 
ütemezetten újítjuk fel a Vasútállomás épületét. Mindannyiunk 
biztonsága érdekében eredményes volt a tűzoltóság eszközpark-
jának a bővítése. Fontos feladatnak tekintettem a városgond-
nokság gépparkjának a fejlesztését, mely pályázati pénzből és 
részben sajáterőből megvalósult. Kezdeményezője voltam a 
játszóterek tervszerű az előírásoknak megfelelő felújításának. 
Az elvégzett szennyvízcsatorna-hálózat rendszer egységesítése 
további pályázati lehetőségeinket erősíti. Az intézményekben 
megvalósult fűtéskorszerűsítés is jól vizsgázott hiszen 20%-ot 
meghaladó mértékben sikerült csökkenteni a gázfogyasztást. 
Az útfelújítások tekintetében újabb középtávú tervvel rendel-
kezünk. Városi szinten prioritást kell kapnia a Batthyány-kastély 
és a hozzá tartozó kastély-park felújításának, rehabilitációjának, 
valamint a munkahelyteremtésnek. 

A 4-es számú választókerületben a választókkal történő talál-
kozások, konzultációk alapján a következő igények jelentkeznek 
a következő ciklusban. A Somogyi Béla utcai vasúti átjáró biz-
tonságossá tételét követően zajvédő fal kiépítésére van szükség 
a vasútvonal mellett lakók érdekében. Folytatni kell az útbur-

kolatok felújítását. A tervek engedélyezését 
követően meg kell oldanunk a nyílt árkos 

csapadékvíz elvezetést. Az Avar utcai ját-
szóteret bővítjük. A vasútállomás felújí-
tása kapcsán támogatom a szolgáltató 
és a kereskedelmi funkciók telepítését. 
Mobil postára van szükség heti rend-
szerben. A Rendészeti Szakközépiskola 

sportpályáját alkalmassá kell tenni spor-
tolásra. Az utcák közti gyalogos és 

kerékpáros átvezetések most 
balesetveszélyesek, ki kell 

őket világítani. Folytatjuk 
a járdafelújításokat. Igé-
nyesebben, tervszerűen 
rendezzük a zöldfelüle-
teket.
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Faragó Gábor, a 6. számú 
választókörzet képviselőjelöltje

1969. május 13-án születtem, s bár nem Körmenden, de 
mivel kétéves korom óta itt élek, körmendinek vallom ma-
gam. Általános és középiskoláimat is itt végeztem, majd több 
felsőfokú tanfolyam elvégzése után informatikus mérnök 
diplomát szereztem. Tíz évig Rábafüzesen a Volánspedíció 
Kft. képviseletvezetője voltam, Magyarország Európai Uniós 
csatlakozása óta pedig a székesfehérvári központú Karsai Alba 
Kft. Körmendi telephelyének igazgatója vagyok. Több mint 40 
munkás tevékenységét irányítom. 

Körmendi lányt vettem feleségül, aki két leánygyermekkel 
ajándékozott meg. A nagyobb kilenc éves, a kisebb öt és fél 
éves. Örök hobbim a vívás. Szívesen járok a Rába-partra fel-
üdülni és kosármeccsre, illetve régóta részt veszek a városi 
kosárlabda bajnokságban. 

Az elmúlt négy évben a 7. számú választókörzet képviselője 
voltam, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot vezet-
tem. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy sikerült az elmúlt 
években a város költségvetését egyensúlyba helyeznünk, és 
racionális gazdálkodással ezt a helyzetet tartani tudtuk a gaz-
dasági válság ellenére is!

Az elmúlt években számos régi problémát sikerült megol-
dani a választókörzetben. Ezek közül különösen lényegesnek 
tartom a Mátyás király utcai bölcsőde, és óvoda bölcsődei 
részének szinte teljes felújítását. A városban folyó szennyvíz-
hálózat bővítését tovább folytattuk, ennek eredményeként a 
körzetben levő több utcában is megoldódtak a szennyvízel-
vezetés problémái. 

A megváltozott határú választókörzet egyik kiemelt feladata 
a csatornázás után az utak rendbetétele, melynek felújítási 
tervét vázlatosan elkészítettem. Véleményem szerint a jövőben 
a következő munkálatok elvégzésére van szükség: a Dózsa 
György utca északi oldalán járda felújításra, Bercsényi utca, 
Honvéd utca és Kis utcában útburkolat- és járda felújításra, 
csapadékvíz-elvezetésre, a Mátyás király utcában csapadék-
víz-elvezetés kiépítésére, lakóövezeti, vagy sebességkorlátozó 
táblák kihelyezésére, az Ady utcában villanyoszlopok cseréjére, 
zárt csapadékvíz elvezetésre, A Képúti Ligetben a közvilágítás 
javítására, útburkolat javításra, a Meggyfa utcában útburkolat 
javításra, az Ötház utcában pedig útburkolat javításra.

Képviselőként a város fejlődése érdekében a kastély-prog-
ram folytatását és az elkerülő út megépítésének szorgalma-

zását támogatom. Mindkét projekt nagy 
horderővel bír a város jövője szem-

pontjából.  Továbbá nagy szüksége 
lenne városunknak több munkahely 
teremtésére is.

Szabó Ferenc, az 5. számú  
választókörzet képviselőjelöltje

1961-ben születtem Körmenden. Tanítói diplomámat a Berzse-
nyi Dániel Tanárképző Főiskolán, közoktatási vezető diplomámat 
a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem Társadalom-
tudományi Karán szereztem. A Bajor Hans Seidl Alapítvány által 
támogatott akadémiát Veszprémben és Budapesten végeztem 
el. A körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában dolgozom, 
emellett 1994. óta önkormányzati képviselő vagyok. Jelenleg 
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságot vezetem. 12 éve 
töltöm be Körmend alpolgármesteri posztját. Rendszeresen pub-
likálok a Körmendi Figyelő című közéleti újságban. Nős vagyok, 
két gyermek édesapja. Kedvenc időtöltésem, hobbim a magyar 
őstörténet kutatása, koncertek és zenehallgatás. Alpolgármes-
terként fő feladatom az oktatás és a kulturális élet felügyelete, 
irányítása. 2002-óta rendszeresen szervezzük a körmendi napok 
rendezvényét, amellyel sikerült hagyományt teremteni.

Az 5. számú választókörzetben az elmúlt négy évben számos 
olyan eredményt értünk el közösen, amire büszkék lehetünk. 
Ilyen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ fejlesztése, 
a Rákóczi úti tömbházak felújítása Panel Program keretében, a 
Rákóczi úti tömbbelsőben a játszótér felújítása, az Arany–Deák 
Ferenc utca sarkán lévő düledező ház lebontása, vagy a parkolók 
kialakítása Somogyi Béla Általános Iskola előtt. Csatornáztuk a 
Bercsényi, Deák, Kossuth, Arany, Vasútmellék, Thököly utcákat, 
részlegesen a csapadékvíz elvezető rendszer felújítását is meg-
oldottuk. Sort kerítettünk a bölcsőde nyílászáróinak cseréjére 
és külső hőszigetelésére, a járda részleges felújítására a Mátyás 
király utcában. Telket vásároltunk a Szociális Szolgáltató Köz-
pont bővítéséhez, önkormányzati hozzájárulással támogattuk a 
Rákóczi–Kossuth utca sarkán lévő tömbház fűtéskorszerűsítését, 
belefogtunk a vasútállomás rekonstrukciójába és az új buszpá-
lyaudvar kiépítésébe.

Ha lehetőséget kapok rá Önöktől, az elkövetkező önkormány-
zati ciklusban hasonló fejlesztéseket indítványozok. Terveim kö-
zött szerepel a következő projektek támogatása: a Kossuth Lajos 
utca egyirányúsítása a Rákóczi út és az Arany János utca között, 
Fényes Korona tömbbelső rehabilitációja, járdák ütemezett felújí-
tása, a Kossuth Lajos utcai buszmegálló területének hasznosítása, 
a vasút és új buszpályaudvar környékének zajvédelmi biztosítása, 
a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, játszóterek tovább-
fejlesztése, a malom helyzetének rendezése, az Idősek Napközi 
otthona épületének felújítása. A csatornázási munkálatok után 

rendbe kell tenni a Kossuth Lajos, a következő 
évben az Arany János, egy évvel később a 

Deák Ferenc, majd a Vasútmellék utcát, 
2013-ban a Bercsényi következik, 2014-
ben pedig a Thököly utca.

Mindezek mellett szeretnék minő-
ségi változást elérni a város utcáinak, 

tereinek tisztántartásában!
Bízom benne, hogy a mögöttem álló, 

több mint egy évtizedes önkor-
mányzati munka garancia arra, 
hogy a következő esztendők-
ben az elvárásoknak megfele-
lően, Körmend jövőjéért, az itt 
élők boldogulása érdekében 
dolgozom. 
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Csák Tamás, a 8. számú  
választókörzet képviselőjelöltje

1970. március 6-án Körmenden születtem. Általános isko-
lai tanulmányaimat a körmendi Kölcsey Általános iskolában 
végeztem, majd a Rázsó Imre szakközépiskolában tanultam. 
Érettségi után elvégeztem a Magyar Testnevelési Egyetem 
Továbbképző Központ Kosárlabda edző, sportmenedzseri 
szakát. Élettársi kapcsolatban élek 14 éve és két fiúgyermek 
édesapja vagyok. 1988-1991-ig az Országos Mentőszolgálatnál 
mentőápolóként dolgoztam. 1991-től a körmendi kosárlabda-
csapatnál tevékenykedem. 

Szabadidőmben is a sportnak élek, és a modern kor hívását 
követve, ha időm engedi, szívesen szörfözök az interneten. 
Sportemberként nem vagyok a szavak embere, sokkal inkább a 
tetteké. Remélem az elmúlt nyolc évben végzett munkám min-
dennél többet mond el rólam a tisztelt választópolgároknak. 
2006-2010-es ciklusban a 10. választókörzet képviselője vala-
mint a Városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke voltam.

Eddig kettő városrész érdekeit képviseltem az önkormány-
zatban, de a kibővült választókörzeti határok miatt ez háromra 
változott, ezért az előttünk álló esztendőknek a következő 
tervekkel vágok neki. Mindhárom városrészben hiányzik a 
szennyvízhálózat, ennek kiépítését mihamarabb el kell kez-
deni. Hasonló jogos igény a csapadékvíz elvezetési problémák 
megoldása, valamint a kerékpárút továbbépítése Nefelejcs 
utcától a Teleki utca végéig. Jelentős mértékben javítani kell 
az utak, a járdák állapotát, utóbbiból újakat is építeni kell. Fon-
tos feladatunk a közösségi terek működtetése, fenntartása, a 
lakossági szolgáltatások színvonalának emelése és a turisztikai 
értékek erősítése, főként a vallásturizmus területén. Mindhá-
rom városrészen a városi rendezvényekhez kapcsolódóan helyi 
programokat kell biztosítani. Szükség van a közfoglalkoztatás 
megjelenésére a településrészeken, valamint rendszeres, la-
kossági tájékoztatók tartására a városi fejlesztésekről, közös 
ügyeinkről.

Felsőberkiben az ipari parkban kialakítandó kerékpárutat 
folytatni kell a városrész felé. Horvátnádalján a temetőnél par-
koló kialakítása vált szükségessé. Alsóberkiben kiemelt feladat 
a csatornahálózat megépítése és az utak felújítása.

Városunkban képviselőként a civil szervezetek együttmű-
ködésének generálása, kezdeményezéseiknek ösztönzése, 
a városi kulturális koncepció megalkotása, a települési köz-
szolgáltatás színvonalának emelése, a városi rendezvények 
népszerűsítése, turisztikai termékkínálat 
bővítése, nemzetközivé tétele lesz a 
feladatom. Úgy gondolom, elérkezett 
az ideje városi marketingtevékenység 
kialakításának és a kistérségi gondol-
kodás erősítésének. 

Dr. Szabó Barna, a 7. számú 
választókörzet képviselőjelöltje

Dr. Szabó Barna vagyok 1972. szeptember 12-én születtem 
Körmenden. Általános iskolai tanulmányaimat Körmenden 
végeztem az Olcsay Általános iskolában majd a körmendi 
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, 1990-ben. Ez-
után az Állatorvos Tudományi Egyetemen szereztem diplomát 
1996-ban. Ettől az évtől Körmenden dolgozom állatorvosként. 
Tősgyökeres körmendi családból származom. Nős vagyok, egy 
öt és fél éves kislányunk van. Szabadidőmben ping-pongozom, 
teniszezem, úszom, íjászkodom. Az elmúlt négy évben a 8. 
számú választókörzet képviselője voltam. A legtöbb munkát az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottságban végeztem, a bizottság 
elnökeként dolgoztam immár nyolc éve.

Az elmúlt négy évben számos problémát oldottunk meg 
Körmenden és a 7. számú választókörzetben, de vannak még 
elvégzendő feladataink. Ilyen például a 8-as főút mellett a kerék-
párút és a járda felújítás folytatása nyugati irányba, a 8-as főút 
déli oldalán csapadékvíz elvezetés megoldása, a Vasútmellék 
utca felújítása, a Katona József út járda felújítása, ott ahol ez 
szükséges.

Több odafigyelést igényel a 208 lakás, mivel itt régi gon-
dokat kell megoldani. Az ingatlan 36 éve egy társasház. Az 
önkormányzat megadná a jogi, adminisztrációs, pénzügyi 
segítséget ahhoz, hogy lépcsőházanként társasházzá váljanak 
szét. Ebből az itt lakóknak sok előnye származna, például a 
fűtéskorszerűsítésnél, a vízfogyasztásnál, vagy a később meg-
jelenő lakásfelújítási pályázatoknál. 

A 208 lakásnál a Mátyás király úttól az első „alagútig” mint-
egy 50 méteren elengedhetetlen a járda és az út felújítása. 
Ugyanitt, az épület és a 8-as főút között meg kell oldani a 
közvilágítást. A lakásoktól a piacig rendkívül balesetveszé-
lyes a közlekedés, mivel nincs járda, ezt a problémát mielőbb 
orvosolni kell. A 208 lakás-Dózsa György utca közti és Kauz 
rét–Németh Mária utca mögötti játszótereket fel kell újítani, 
a későbbiekben pedig gondoskodni kell a rendszeres karban-
tartásukról: a homokozók anyagát cserélni kell, a megrongált 
szemétgyűjtőket, padokat javítani.

Nem lehet tovább halogatni a piactér rendbetételét, felújí-
tását. A Bercsényi és Katona József úton a nemrégiben meg-
épített szennyvízcsatorna garanciális utómunkálatait el kell 
végeztetni, a minőségi munkát megkövetelni és ellenőrizni. 
A Kauz réten és az újonnan épített Rákóczi út melletti 
járda-kerékpárúton szemét- és cigaretta 
csikkgyűjtőket kell elhelyezni, és nem 
csak itt, de egész Körmenden megszer-
vezni a rendszeres ürítésüket.

Tisztelt  Választók!  Amennyiben 
ismét lehetőséget kapok rá, a tőlem 
megszokott alapossággal és lelkiis-
meretes munkával dolgozom önkor-
mányzati képviselőként Körmendért és 
a választókörzetért. 



Körmendi Fórum10

Dr. Kristóf  László vállalja, 
hogy aki Körmend sportjáért, 
azon belül a kosárlabdáért tesz, 
azzal szemben elfogult. Mégsem 
pusztán ezért állt a Bebes István 
polgármesterjelöltek támogatói 
sorába.

– Hanem azér t,  mer t az 
utóbbi időben olyan közhan-

gulat uralkodott el a városban, ami korábban nem volt jellemző 
Körmendre: alaptalan rágalmak, rosszindulatú pletykák mérgezik 
a levegőt. Igazságtalanul vádolják légből kapott dolgokkal a 
polgármestert és egyéni érdekek mentén ítélik meg a képvise-
lők munkáját. Még el sem készült a fő tér, azt sem látjuk, milyen 
lesz, de már arról beszélnek, hogy nem így kellett volna csinálni. 
Mi értelme ennek a mentalitásnak? Lehet, hogy nem mindenki 
gondolkodik ugyanúgy, mint ők, de ha végigtekintenek a vá-
roson, tagadhatatlan a fejlődés: egész lakótelepek újultak meg, 
korszerűek lettek az intézmények, átépítik a belvárost, felújítják 

az utakat, a vasútállomást, fejlődik az ipari park, csak hogy néhány 
példát említsek. Átgondoltan, tervszerűen dolgozik a városveze-
tés, ennek a csapatnak a kezébe nyugodtan adhatjuk a település 
irányítását a következő négy évre is. Több olyan beruházás valósult 
meg, ami egyedül Bebes Istvánnak, az ő képességeinek, a kapcso-
latainak köszönhető. Ilyen például az új szabadidőközpont, amit 
lehet ugyan kritizálni, de mégis csak ismertté és látogatottá teszi 
Körmendet. A polgármester kétszer mentette meg a kosárlabda 
klubot is, s ehhez nem a város, az itt élők pénzét használta fel, ha-
nem felkutatta és megegyezett a lehetséges szponzorokkal. Amit 
szintén lehet kritizálni, de Körmend egyik legnagyobb értéke, a 
kosárlabda klub még mindig működik.

Dr. Kristóf  László elkeserítőnek érzi a mostani közhangulatot 
és felháborítónak, hogy egyesek önzésből az egész városnak 
ártanak. Azt szeretné, ha a körmendiek ismét összefognának, a 
közösségi élet megint a Rába-part és a sport köré szerveződne. Re-
méli, hogy mint őslakos körmendinek – akinek szívügye lakóhelye 
–, adnak a szavára, meghallgatják, s talán többen elgondolkodnak 
azon, hogy a szóbeszéd helyett a tényeknek higgyenek. 

Széthúzás helyett 
összefogásra buzdít

A Batthyány-Strattmann László Kórház működése stabil, 
kifizetetlen számlái nincsenek, ugyanakkor az ott dolgozók bé-
rét – ahogy a többi, egészségügyben dolgozóét – a kormányzat 
segítségével rendezni kell.

Dr. Bárány Győző, a kórház igazgatója elmondta: a február 
elsejei átvétel óta az intézmény megnyugtatóan, kiszámítha-
tóan működik. A belgyógyászaton a kardiológia rendeződött, 
új orvosokkal dolgoznak. Szintén új szakembergárda lesz az 
aneszteziológián. A kórház külső rekonstrukciós munkálatait el-
kezdték, hamarosan a belső, egészségügyi festésre is sor kerül. 

– Az új orvosok idetelepítését az önkormányzat segítsége 
nélkül nem tudtuk volna megoldani – mondta az igazgató. – A 
városvezetéssel egyeztetve, az önkormányzat támogatásával  
folytatjuk a kórtermek felújítását, a nyílászárók cseréjét. A 

hosszútávú, zavartalan működéshez azonban feltétlenül 
szükséges az egészségügyi kormányzat szerepvállalása a 
finanszírozásban. Olyan állami beavatkozásra van szükség, 
melynek köszönhetően a kórházak ismét tudnak majd előre 
tervezni, s emelni a betegellátás színvonalát. Elengedhetet-
len az egészségügyi dolgozók bérének központi rendezése, 
enélkül a felkészült, jó szakemberek külföldön próbálnak 
munkát vállalni.

Az igazgató elmondta: az aneszteziológián emiatt kellett 
személyzetet cserélni: az orvosok Ausztriában helyezkedtek el. 
Dr. Bárány Győző szerint alaptalan pletyka, hogy a kórház átvé-
telekor a városvezetés fenyegette a dolgozókat. Február óta a 
régi főkönyvelőn és a gazdasági igazgatón kívül senki nem vált 
meg a kórháztól.

Stabil a működés, 
a finanszírozáshoz 

az állam is kell
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TiSzTeLT VáLASzTópoLGár!

Magyarország nagy lehetőség előtt áll.

Mindannyian érezzük, hogy a 2010-es esztendő egy új korszak kezde-

te Magyarország számára. Ez év tavaszán példátlan erejű összefogás 

jött létre a magyarok között, amely képes volt új irányba fordítani az 

országot, és amelyre az egész világ fölfigyelt.  

A magyar nemzet az elmúlt évtizedekben soha nem volt olyan 

egységes, mint ma. 

Ennek köszönhető, hogy alig három hónap alatt máris sokkal több 

változást vittünk véghez, több eredményt értünk el együtt, mint a 

megelőző nyolc évben összesen.

Most újabb nagy lépést tehetünk a megkezdett úton. Az önkormány-

zati választáson tovább erősíthetjük a nemzet egységét. 

Minél többen dolgozunk együtt a Nemzeti Együttműködés Rendsze-

rében, annál gyorsabban és eredményesebben tudunk munkahe-

lyeket teremteni, beindítani a gazdaságot, rendet és közbiztonságot 

teremteni, megmenteni az egészségügyet és helyreállítani a szociális 

biztonságot. 

A Fidesz szövetségeseivel idén már bizonyította, hogy jelenleg az 

egyetlen politikai szervezet, amely képes a cselekvés és az eredmé-

nyek politikáját megvalósítani a korábbi értelmetlen viták helyett. 

Mindenkit arra buzdítok, használjuk ki a nagy lehetőséget, vegyünk 

részt október 3-án az önkormányzati választáson, szavazzunk együtt 

a még szélesebb nemzeti együttműködésre, a közös cselekvésre. Én 

ott leszek!

Hajrá, Magyarország!  Hajrá, magyarok!

orbán Viktor
miniszterelnök
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Fontos számomra az a szeretet, mely édesanyámtól 

árad felém és nagyon hiányzik néhány éve elveszített 

édesapám. Ők mindig becsületre, szeretetre és tisztességre 

neveltek. Az a miliő, amely körülölelt, végigkísért eddigi 

utamon. Büszkén vállalom azt az életutat, melyet eddig 

bejártam. Hihetetlen tisztelettel tekintek vissza nagyszü-

leimre, tanítóimra, tanáraimra és minden emberre, aki 

egyengette utamat az elmúlt évek során. Szeretet és tisztelet 

vett körül, hiszen mindenki tudta a környezetemben, hogy 

mindig azért dolgoztam, hogy előbbre jussanak azok a 

közösségek, melyek Magyarországot vagy szűkebb környe-

zetemet jelentik. Ma is mindenki szemébe nézhetek szü-

lőfalumban Babóton, a Széchenyi István almamaterben 

Sopronban, szeretettel fogadnak egyetemi diáktársaim 

vagy éppen azok a civil közösségek, melyeknek valaha 

tagja voltam, vagy tagja vagyok ma is. Persze mint min-

denki – ember vagyok én is –, olykor hibázok, de mindig 

azért dolgozok, hogy a hibát kijavítsam és valami továb-

bi lehetőséget kutassak fel az előbbrejutásra az ország, 

a térség és KÖRMEND érdekében. Néha persze háttérbe 

szorult a család és ezért mindig tudtam bocsánatot kérni 

gyermekeimtől, vagy éppen szüleimtől. Sokszor mentettem 

meg embereket a bajtól, közösségeket a megsemmisülés-

től, sosem hivalkodva előttük azzal, mit is tettem értük. 

Vállaltam a meghurcoltatást is, mert hittem Istenben és 

abban, hogy a becsületet mindenhol elismerik. Azt pedig 

elviselem, hogy az emberek pillanatnyi érdekükben el-

felejtik a közös sikereket, de harcolni fogok azért, hogy 

ez megváltozzék. Továbbra is tenni fogok Körmendért és 

minden itt élőért. 

Azt azonban én sem gondoltam, hogy ilyen alpári, 

gusztustalan kampány kezdődik ellenem, holott érződött 

ennek a szele már közel négy év óta, amióta a féktelen 

gyűlölet felütötte fejét Körmend városában. Egy kis csoport 

időt, fáradságot nem kímélve munkálkodik azon évek 

óta, hogy beszennyezzen. Nem tartja őket semmi más 

össze, mint a közös gyűlölet irántam és rajtam keresztül 

szeretteim, ismerőseim és a közös sikerek iránt. Rajtunk 

múlik, hogy hiszünk-e közös sikereinkben, együtt elvégzett 

munkánkban, hogy továbbra is haladjunk előre. Vagy 

pedig elragad bennünket a mélység, eláraszt bennünket a 

mocsok és a szenny, álságos, képmutató viselkedés mögé 

elbújva.

Rajtunk, körmendieken múlik, melyik utat választjuk. 

Bebes István, polgármesterjelölt

Mélység


