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TIÉD 
A VÁROS!

ZALAEGERSZEGET EGYÜTT 
TUDJUK SIKERESSÉ TENNI!
Keresztes Csaba, a valódi ellenzék polgármesterjelöltje
Városunkban még soha nem látott 
széleskörű társadalmi és politikai 
szövetség jött létre az elmúlt hónapok-
ban. E szövetséget szociáldemokraták, 
konzervatívok, szabadelvűek, zöldek 
és valódi civilek együtt alkotják.  
Pont úgy, mint városunkat. Itt nem 
a különbözőségek számítanak. Az a 
fontos, hogy hogyan tudunk közösen 
előre haladni. Egymást tisztelve, 
meghallgatva. Véleményem szerint ez 
az, amire Zalaegerszegnek szüksége 
van.
Városunkat hosszú évek óta egy poli-
tikai párt által adott többség irányítja, 

Október 13-tól
Legyen Tiéd a Város!

További jelölő szervezetek: Támogató szervezetek:

irányításuk alatt a politikai lojalitás 
meghatározó szempont  lett az élet 
minden területén.
Ennek nem szabad tovább így mennie. 
Zalaegerszeg mindannyiunk városa! 
AZT SZERETNÉM, HA MINDEN  
ZALAEGERSZEGI MEGTALÁLNÁ  
SZÁMÍTÁSÁT VÁROSUNKBAN.
A városvezetés feladata az, hogy 
mindenkinek azonos esélyt és le-
hetőséget teremtsen. Nem nézve, 
hogy közéleti kérdésekben egyet-
értünk-e. Csak az számít, hogy 
Zalaegerszeget együtt tudjuk sikeressé 
tenni. Erre kérünk felhatalmazást most.

www.tiedavaros.hu

Egy város ügye valamennyi polgár 
ügye. Ha a fontos dolgainkról csak 
nagyon szűk körben születik döntés, 
az könnyen hibákhoz vezet. Ma már 
a várospolitikában is a pártok testesí-
tik meg az érdekérvényesítést.  El kell 

KELLENEK EHHEZ PÁRTOK?
fogadni, mert a kiválasztás demokrati-
kus módja ez. Csak akkor ad alkalmat 
a hatalommal visszaélésre, ha egyetlen 
párt ural mindent.  Mindent uralnak,  de 
nem mindenkit. Mert ott a szavazófül-
kében a választó egyedül van, és nyil-

ván átgondolja, hogy most talán már 
másnak kellene esélyt adni. A Tiéd a 
Város Egyesülethez csatlakozott pártok 
nem ideológiai, vagy szervezeti szövet-
séget alkotnak. Szövetségre készteti 
az ellenzéket az átalakított választási 
törvény. De a közös cél - egy szabadabb 
Zalaegerszeg - érdekében indokolt, 
megéri összefogni és a következő évek- 
ben együtt dolgozni.

Hartmann Miklós, a Tiéd a Város Egyesület elnöke



Most ésszerű-
ségre van 
szükség! Csak 
közösen, az 
ideológiai kü-

lönbségeket félretéve tudjuk 
eséllyel felvenni a küzdelmet 
a választáson. A valódi ellen-
zéki pártok Zalaegerszegen 
szövetségre léptek, hogy 
leváltsák a jelenlegi város-
vezetést!
A változás a baloldali, szo-
ciáldemokrata szavazók 
nélkül elképzelhetetlen. Ezért 
fontos, hogy az Egyesület és 
az ellenzéki pártok jelöltjeit 
teljes vállszélességgel támo-
gassuk október 13-án.
Összefogtunk, hogy legyen 
Tiéd a Város! 

Góra Balázs Benke Richárd Dr. Paksy Zoltán Ruzsics Béla

A KÖZÖS PROGRAM DR. CSIDEI IRÉN:  SOKUNK  
TÁMOGATÁSÁRA VAN SZÜKSÉG!
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1. LAKHATÁS ÉS 
MEGÉLHETÉS

2. KÖZLEKEDÉS, 
UTAK, JÁRDÁK

3. TÖMEG- 
KÖZLEKEDÉS

4. SZOCIÁLISAN 
ÉRZÉKENY VÁROS

5. VÁLLALKOZÁSOK  
TÁMOGATÁSA

6. OKTATÁS, 
KULTÚRA, 

SZÓRAKOZÁS

7. EGÉSZSÉG, 
SPORT, 

SZABADIDŐ

8. TISZTA KÖZÉLET, 
AZ EMBEREKET 

SZOLGÁLÓ VÁROS

9. ZÖLD
EGERSZEG

Történelmi vá-
lasztás előtt 
állunk! Jelen-
leg a legfon-
tosabb kérdés, 

hogy a Fidesz diktatúrája 
ki tud-e épülni teljesen? A 
válaszban minden valódi el-
lenzéki erő egyetért: meg 
kell akadályoznunk ezt, 
nincs alternatíva. Mindezt 
pedig csak közösen tudjuk 
elérni. Ezért kérem a Jobbik 
szimpatizánsait, támogas-
sák szavazatukkal a Tiéd a 
Város Egyesület és az ellen-
zék jelöltjeit, hogy a régóta 
várt céljainkat el tudjuk érni, 
például a korrupció és az 
uram-bátyám rendszer fel-
számolását!

A Tiéd a Város 
Egyesüet prog- 
ramja tartal-
mazza azokat 
a legfonto-

sabb pontokat, amelyekért 
az LMP már évek óta küzd. 
Ezek közül mára a tiszta poli-
tikai közélet megteremtése 
és a korrupció felszámolása 
vált legfontosabbá. A Fidesz 
visszahozta az 1970-es évek 
Magyarországát, amikor a 
helyi fideszes országgyűlési 
képviselő, mint egy párttit-
kár irányítja a várost. Ennek 
véget kell vetni, ezért az LMP 
arra kéri szavazóit, hogy va-
lamennyien támogassák 
a Tiéd a Város Egyesület 
jelöltjeit!

Nekünk rend-
kívül fontos, 
hogy a helyi 
e l l e n z é k i 
összefogások 

ügyek mentén tevékenyked-
jenek, közösséget építve 
minden választópolgár 
érdekét szolgálják, politikai 
hovatartozástól függetlenül. 
Hiszen nincsenek jobbol-
dali kátyúk vagy liberális 
elkopott gyalogátkelők. 
Még ha óriási ellenszélben 
is, a Tiéd a Város Egyesület 
példaértékű munkát végez, 
ezért arra kérjük a Momen-
tum Mozgalom szimpa-
tizánsait, hogy támogassák 
szavazatukkal a Tiéd a Város 
Egyesület jelöltjeit.

Egy átlagos fiatal, szülői segít-
ség nélkül a húszas évei elején  
szinte lehetetlen, hogy függetle- 
nedni tudjon családjától. Ezért 
a ciklus végére százzal növeljük 
az önkormányzati tulajdonú 
lakások számát, amivel a zala-
egerszegi és Zalaegerszegre 
visszatérő fiatalokat kívánunk
támogatni.
Célunk, hogy Zalaegerszegen 
biztos hátterű, minőségi, valódi 
hozzáadott értéket jelentő
munkahelyek jöjjenek létre. 
Olyanok, ahol nem minimál-
bérét dolgoznak az emberek,
hanem egzisztenciálisan és 
morálisan is megbecsülik őket.

Felülvizsgáljuk a város parkolá-
si rendszerét. Az egészségügyi 
szolgáltatást igénybe vevők 
ingyenesen fognak parkolni a 
kórház környékén. Ingyenes 
parkolási lehetőséget biztosí-
tunk a belvároshoz közel.
Megoldást keresünk a dugók 
megszüntetésére. Kiemelt fi-
gyelmet fordítva a sportcsar-
noktól a csácsi körforgalomig.
Kétirányúsítjuk a Kosztolányi 
utat, a zöld területek csökken-
tése nélkül, majd kitiltjuk az 
autóbuszokat a Kossuth Lajos 
utcáról. Ezek után a Kossuth 
utca egy részéről kísérleti jel-
leggel hétvégente kitiltjuk az 
autós forgalmat.
Nagy gondot fordítunk a város-
részek úthálózatának, járdáinak 
és közműveinek problémáira 
az arányos városfejlesztés je-
gyében.

Feltárjuk, hogy az előző ciklus-
ban mennyi pénzt költött 
a város a tömegközleke-
dés átszervezésének meg-
tervezésére. Kiderítjük és nyil- 
vánosságra hozzuk, hogy 

miért maradt el a tervezett 
átszervezés.
A megváltozott lakossági igé-
nyeknek megfelelően alakítjuk 
át a városi tömegközlekedést. 
Célunk, hogy a legtöbb zala-
egerszegi lakos a lakóhelyétől
5 percen belül elérje a tömeg-
közlekedést.

Szociálisan érzékeny, a rászo-
rulókon segítő önkormányzatot 
fogunk teremteni. A szociális
problémák megoldását nem 
büntetéssel, hanem segítség-
nyújtással fogjuk megoldani.
Széleskörű támogatási lehető-
ségek nyújtását tervezzük. Nem 
hagyjuk, hogy a szociális
rendszerből kikerüljenek leg-
kiszolgáltatottabb embertár-
saink. Zalaegerszegen sem
utcán, sem saját lakásában nem 
fagyhat meg senki és nem hal-
hat éhen senki.

Valódi versenyt teremtünk a 
vállalkozási szférában, meg-
szüntetjük a politikai
kivételezéseket.
Megteremtjük a rendszeres 
egyeztetés fórumait, ahol a 
helyi vállalkozók kifejthetik 
véleményüket az őket érintő
kérdésekről.
Célunk, hogy csökkentsük a 
helyi adóterheket.

A jelenlegi kormány államo-
sította általános és középis-
koláinkat. Ettől függetlenül 
a város fontos részének 
tekintjük őket, segítjük 
fejlődésüket.
Elvárjuk az oktatási és kul-
turális intézmények politika-
mentes működését.
Megbecsüljük az önkor-

mányzat által fenntartott ok-
tatási-nevelési és kulturális
intézmények dolgozóit. 
Megteremtjük a bérki-
egészítés lehetőségét.
A szervezőkkel közösen 
újragondoljuk a városi fesz-
tiválok helyszíneit a válto- 
zatosság érdekében, a 
minőség megtartása és javí-
tása, valamint a belvárosban 
élők nyugalmának meg-
őrzése céljából.

Zalaegerszeg gyönyörű kör- 
nyezetben helyezkedik el. A 
Göcsej szívében, erdőkkel 
körülölelt városunk szám-
talan lehetőséget rejt a 
szabadidő aktív eltölté-
sére. Szeretnénk, ha min-
den zalaegerszegi megta-
lálná a számára megfelelő 
sportolási és szabadidős 
lehetőségeket. Egy hétvége 
se legyen unalmas azok 
számára, akik szeretik a ter-
mészetet.

Az, hogy egy politikai párt 
már több, mint 20 éve ural-
ja a várost, komoly prob-
lémákat okoz a közéletben. 

Ők úgy érzik, hogy mindent 
megtehetnek. Azt is, hogy 
másokat politikai hovatar-
tozása alapján ítéljen meg. 
Akár egzisztenciális, akár 
emberi kérdésekben. Ennek 
véget fogunk vetni!
Tiszta közéletet teremtünk! 
A tehetség és szorgalom 
előtérbe kerül a politikai lo-
jalitással szemben!
Vizsgálóbizottságot állítunk 
fel a közvilágítással kapcso- 
latban,  a tesztpálya földü-
gyeivel kapcsolatban, a 
Kossuth Lajos utca tér-
kövezésével kapcsolatban,  
az intermodális közlekedési 
központ tervei elvetésének
megalapozottságával kap-
csolatban, valamint a poli-
tikai kivételezések miatti 
előnyben/ illetve hátrányban 
részesítésekről. Kikérjük és 
nyilvánosságra hozzuk az 
Európai Csalás Elleni Hivatal 
által készített jelentését az 
Elios- ügyről.

A következő évek egyik 
legfontosabb feladata lesz 
környezetünk védelme, a 
környezeti károk mérséklése. 
Kiemelt feladatunk, hogy 
már a legkisebb korosztály 
számára megtanítsuk a ter-
mészet szeretetét és védel-
mének fontosságát.

Részletes program: www.tiedavaros.hu
Az elmúlt néhány évben 
sokszor gondoltam arra, 
hogy milyen jó volna egy 
olyan közösséghez tartozni, 
amelyben sokféle, más- 
-más  gondolkodású ember 
egy irányba indul el azért, 
hogy egy közösség életét 
jobbá, átláthatóbbá, tisztes-
ségesebbé tegye. Amelynek 
tagjai, támogatói nemcsak 
ígérgetnek, hanem csele-
kednek. Szakmám és gon-
dolkodásom az egészségügy 
és a szociális szféra irányába 
vezetett. Látva és tapasz-
talva az utóbbi években 
elszegényedő és lassan szak- 
embereit vesztő egészsé-
gügyi intézményeket, arra 
a meggyőződésre jutottam, 
hogy minden tudásom-
mal támogatni fogom azt 
a civil egyesületet, amely-
nek egyik célkitűzése ép-
pen az egészségügy és a 

szociális ellátás helyzetének 
javítása. Szerencse, hogy 
rajtam kívül még sokan így 
gondolkodnak. Az, hogy a 
TIÉD A VÁROS Egyesület 
mögött ott van minden el-
lenzéki párt is, azt mutatja, 
hogy elérhető célokat tűztek 
ki és minden erejükkel a 
megvalósításon dolgoznak. 
Nagyon sok a tennivaló: az 
új sportágak támogatásától 
az idősgondozás magas 
szintű végzésén keresztül 
a városi utak állapotjaví-
tásáig sok minden szerepel 
a polgármesterjelölt Keresz-
tes Csaba és az őt segítő 
képviselők programjában. 
Ezek megvalósításához 
azonban sokunk támoga-
tására szükség van. Kérem, 
olvassa el a programot és 
október 13-án szavazatával 
Ön is támogassa ezt a lelkes 
csapatot!

Az ellenzéki politikusok azon dolgoznak az 
Európai Parlamentben, hogy az EU-s  
támogatásokra az önkormányzatok  

közvetlenül, a kormányok beleszólása nélkül 
pályázhassanak!

11.
KERESZTES CSABA 

Kertváros déli részének képviselőjelöltje
30 éves, a Budapesti Gazdasági Egye-
tem zalaegerszegi karán (volt Számviteli) 
közgazdásznak tanult. Egyetemi évei alatt 
a Magyar Közgazdasági Társaság Zala- 
egerszegi Ifjúsági Szervezetének el-
nöke volt. Egy informatikai vál-
lalkozásnál projekt konzulens 
munkakörben dolgozik.

2.
KISS FERENC
Kaszaháza, Ságod, Pózva, Nekeresd, Neszele, Hat-
háza és a piac környékének képviselőjelöltje
Egyetemi végzettséggel rendelkezik. 
Jelenleg egy autósiskola cégvezetője.

25 éve önkormányzati képviselő és 4 
évig a Magyar Országgyűlés tagja 
volt. A zalaegerszegi közgyűlés 
legaktívabb és egyik legfelkészül-
tebb képviselője.

1.
NAGY DEZSŐ JÓZSEF
Andráshida, Vorhota, Szenterzsébethegy,  
Gógánhegy képviselőjelöltje
Nyugdíjas, két gyermeke, valamint egy 
leány és egy fiú unokája van. A miskolci

Nehézipari Műszaki Egyetem
Főiskolai Karán szerzett üzem-
gépész, üzemmérnök diplomát. 
Jelenleg Zalaegerszeg MJV 
Műszaki Bizottságának tagja.

10.
SZABÓ KATALIN

Kertváros észak-nyugati részének és  
a Göcseji út környékének képviselőjelöltje

A Kertvárosban él kisgyermek kora óta. 
Egyetemi végzettséggel rendelkezik, 
szakképesítése: óvónő, tanító és 
pedagógia szakos tanár.
A Csertán Sándor Általános Iskola 
intézményvezetője. Számára a 
képviselőség szolgálatot jelent.

5.
LAKOS SÁNDOR
Páterdomb, Besenyő, Botfa képviselőjelöltje
Szakközgazdász, 65 éve él Zalaegersze-
gen, ebből 25 évig a Páterdombon. Első 

munkahelye is a Páterdombhoz kötöt-
te (Alugépgyár). 

Esélyegyenlőséget szeretne 
megteremteni az élet minden 
területén és küzdeni a korrupció-
mentes közéletért. 

3.
SIKLÓSI ESZTER JUDIT

Belváros déli részének képviselőjelöltje
Egyetemi  végzettséget közösségszervező
szakon szerzett.
1991-től az Egészség Egyesület el-
nöke, az Életmód klub vezetője. A 
“Művészbejáró az Orgonában” nevű 
programok szervezője. Az egészsé-
ges életmód élharcosa a városban.
1996 óta lakik a belvárosban.
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8.
BENKE RICHÁRD

Gasparich utca, Kispest utca , Déryné utca ,  
Platán sor közötti rész képviselőjelöltje

1992-ben született. A keszthelyi Pan-
non Egyetem Georgikon Karán szerzett 
diplomát, mint környezetgazdálkodási 
agrármérnök, településüzemeltetési 
szakirányon 2016-ban. Tanulmányait 
jelenleg is folytatja Keszthelyen, 
mint vidékfejlesztési agrármérnök.

12.
HORVÁTH RAFAEL
Csács, Bozsok, Berzsenyi utca keleti részének 
képviselőjelöltje
Nős, egy gyermeke van. Mérnök-infor-
matikus végzettséggel rendelkezik. Rend-

szergazdaként dolgozik. Az Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság tagja. Elkötelezett annak 
érdekében, hogy Zalaegerszegen 
gyökeres változás történjen.

7.
BOGNÁR FERENC

Alsóerdő, Bazita, Ebergény, Kápolna hegy,  
Becsalihegy, Landorhegy déli része képviselőjelöltje

40 éves, Zalaegerszegen született, azóta 
is itt él a városban. A Munkácsy Mihály 
Ipari Szakmunkásképzőben szerzett 
elektro-műszerész szakmát, majd 
érettségi bizonyítványt. Egy tele-
kommunikációs cégnél dolgozik 
szolgáltatási szaktechnikusként.

9.
MONEK JÓZSEF
Kertváros észak- keleti része, Jánkahegy, Zrínyi 
Miklós út képviselőjelöltje
56 éves, Zalaegerszegen született. A Zrínyi 
Miklós Gimnáziumban érettségizett. Gaz-

dasági informatikusi felsőfokú vé-
gzettségét a Berzsenyi Dániel 
Főiskolán szerezte. 2002-óta a 
minőségbiztosítás területén dol-
gozik.

6.
GÓRA BALÁZS
Gasparich utca, Vizslaparki út, Platán sor közötti 
rész képviselőjelöltje
55 éves, alapvégzettsége szerint erdész 

technikus. Személyügyi szervezői diplo-
mával rendelkezik. Több ciklus óta 

tagja a Zala Megyei Közgyűlés-
nek. Éveken át vezette 21 tele-
pülés terület-és vidékfejlesztési 
munkaközösségét.

4.
DR. PAKSY ZOLTÁN

Belváros északi részének képviselőjelöltje
Bölcsészdoktor, két gyermek édesapja. A 
Zala Megyei Levéltár tudományos munka-
társa, történész, főlevéltáros. 2014 óta 
önkormányzati képviselő, az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
alelnöke. Mint belvárosi lakos, tisz-
tában van a problémákkal, amiket 
képviselőként meg szeretne oldani.

A választók egy része  sut-
togó hírekből, korábbi 
választásösszesítési tapasz-
talatokból kiindulva hezitál, 
hogy érdemes-e egyáltalán 
elmenni szavazni. Nagyon 
sokat árt a közösségnek, ha 
ebben kétségek merülnek 
fel. Abban egyetért min-
den szakértő, hogy a most 

MENNI VAGY NEM 
MENNI?
Minden szavazókörben ott lesznek a Tiéd a Város Egyesület 
választási szövetség szavazóköri delegáltjai!

sorra kerülő önkormányzati 
választás esetében a sza-
vazatszámlálásnak kell pon-
tosnak lennie. Ez esetben a 
választás hiteles, érdemes 
elmenni szavazni. Minden 
szavazókörben ott lesznek 
választási szövetségünk 
delegáltjai, biztonságban 
lesznek a szavazatok.

A változásért tenni kell! 
Menjünk el minél többen 

szavazni!
Keresse a szavazólapon  

a valódi ellenzéki pártok  
jelöltjeit!

Legyen Zalaegerszeg 
Mindannyiunké!

Legyen Tiéd a Város!


