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Felelős kiadó: Bana Tibor, a Közösen Vas Megyéért Egyesület elnöke 

Az előválasztással kapcsolatos információkért látogasson el Bana Tibor weboldalára (banatibor.hu)! 

 

 

Bana Tibort 
kérdeztük a közelgő 
előválasztás 
tétjéről, az 
esélyekről és a 
térség előtt álló 
lehetőségekről 

Bana Tibor politológus, 
közgazdász, 
doktorandusz. 2010 óta 
országgyűlési képviselő, a 
Közösen Vas Megyéért 
Egyesület elnöke, a 
Mindenki Magyarországa 
Mozgalom jelöltje. A 
szentgotthárdi politikus 
elkötelezett abban, hogy 
Körmend, Szentgotthárd, 
Vasvár, Jánosháza, 
Őriszentpéter és a 
környező települések 
érdekkijáró képviselője 
legyen az 
Országgyűlésben. Büszke 
a hitelességére és a 
kikezdhetetlenségére. 

Küszöbön az előválasztás, látványosan folyik a kampány. Azért így is akadnak 

bőven, akik számára nem világos, miért érdemes részt venni a szavazáson. 

Számukra mit üzenne, mi az előválasztás jelentősége, tétje a jövő tavaszi 

országgyűlési választás szempontjából? 

A szeptember 18-a és 26-a közötti előválasztáson dől el, hogy ki lesz a jelenlegi 

képviselő ellenfele a választókerületben. Egy alkalmas, az itt élők bizalmát élvező 

jelölt egy nehezebb körzetben is képes változást elérni. Ehhez érzem magamban az 

erőt, és rengeteg jókívánságot, méltatást, támogatást kapok a választóktól. A 

településeket járva, a helyiekkel beszélgetve arra kérem a körmendi-szentgotthárdi 

választókerületben élőket, hogy támogassanak a szavazás során! Körmenden és 

Szentgotthárdon az előválasztás minden napján 8 és 17 óra között, 

Vasváron szeptember 25-én és 26-án 8 és 16 óra között, Jánosházán 

pedig szeptember 18-án és 19-én 7 és 13 óra között tudnak majd 

szavazni. A választási helyszínekkel kapcsolatos részleteket 

megtalálják a banatibor.hu oldalon! Fontos, hogy sokan legyünk, mert nagy 

a tét: a térségben élők problémáira, igényeire válaszokat nyújtó, a fejlődést szolgáló 

képviseletet csak közösen tudunk elérni, hiszen ahhoz nemcsak az én munkámra, 

elkötelezettségemre van szükség, hanem a támogatóim akaratára, aktivitására is. 

  

Bana Tibor, Vas megyei országgyűlési képviselő 

„Számomra az az 
elsődleges, hogy az 
itt élőknek segíteni 
tudjak.” 

2021. szeptember 

ELŐVÁLASZTÁS: SZEPTEMBER 18-26. 
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2. oldal Írjunk sikertörténetet! 2021. szeptember 

„Én abban vagyok érdekelt, 
hogy minden település sikeres 
legyen. Erről szól a választási 
jelmondatom is: „Írjunk 
sikertörténetet!” 

Ha Ön lesz a ’22-es választást követően a körzet országgyűlési képviselője, min 

változtatna, mit csinálna másként, mint az elődje? 

Hiteles és aktív munkát ígérek a térségben élőkért! Számomra az az elsődleges, 

hogy az itt élőknek segíteni tudjak. Itt nőttem fel, ide köt minden, ismerem az 

itteni problémákat. Ígérem, hogy egyéni képviselővé választásom esetén az egyes 

települések nem pártpolitikai alapon, hanem adottságaik, lehetőségeik és 

szükségleteik alapján részesülhetnek majd a támogatásokból és pályázati 

forrásokból. Nem azt fogom nézni, hogy melyik polgármester milyen pártállású, 

hanem azt, hogy mi az adott faluban vagy városban élők érdeke. Én abban vagyok 

érdekelt, hogy minden település sikeres legyen. Erről szól a választási 

jelmondatom is: „Írjunk sikertörténetet!” 

Mit tud mondani a körmendi-szentgotthárdi térség településein élőknek, melyek 

azok a problémák, amelyeket a körzet képviselőjeként mihamarabb megoldana, 

illetve azok a fejlesztési irányok, amelyekért lobbizna? 

Számtalan tennivaló akad a körzetben, amely jórészt falvakból, elsősorban 

kistelepülésekből áll. A munkahelyteremtés, a buszjáratok számának – főként 

hétvégi – bővítése, a csatornázás és a csapadékvíz-elvezetés megoldása, az utak 

és a járdák rendbetétele, az 

egészségügy és az oktatás 

fejlesztése mind-mind 

rendkívül fontos feladatok. 

A főútvonalak fejlesztése 

mellett javítanunk kell az 

alsóbbrendű utak állapotát 

is, valamint több 

kerékpárútra van szükség. 

Körmenden a szülészet-

nőgyógyászat és az aktív 

belgyógyászat visszaállítását, Szentgotthárdon pedig bentlakásos idősek otthona 

létrehozását tartom alapvető jelentőségűnek, de a Vasvárt elkerülő út megépítése 

vagy Jánosházán a termelői piac korszerűsítése ugyancsak megoldásra vár – hogy 

csak néhány példát említsek. A természetvédelmet szívügyemnek tartom, de az 

Őrségi Nemzeti Park működésével kapcsolatos visszásságokat meg kell 

szüntetni, figyelembe véve az őrségiek érdekeit. Aki követi a munkámat, az tudja, 

hogy minden közérdekű igényt a döntéshozók elé viszek, javaslatokat nyújtok 

be, felhívom a kormány képviselőinek figyelmét a helyi problémákra – ha kell, 

számonkérem a cselekvés elmaradását. 

Volt nyaralni? Hogy telt? Sikerült teljesen kikapcsolni, vagy elkísérte a munka is? 

Feleségemmel idén is itthon nyaraltunk: egy hetet töltöttünk a Szelidi-tónál. 

Munka nyáron is volt bőven, de abban a pár napban igyekeztem kikapcsolódni. 

Néhány napot töltöttünk még a Balatonnál, valamint sokat kirándultunk a 

családdal is: a gyönyörű Őrségen és Vendvidéken kívül jártunk Szlovéniában, a 

Muravidéken és Szerbiában, a Délvidéken, Szabadkán is. Terveink szerint az 

előválasztás után pihenünk majd néhány napot, de addig „munka ezerrel”! 

Hogyan ítéli meg az esélyeit a többi 

ellenzéki jelölttel szemben? 

A Závecz Research által végzett 

közvélemény-kutatás szerint egyértelműen 

nekem van a legnagyobb támogatottságom 

a jelöltek közül, és ami ennél is fontosabb: 

Szentgotthárdon már vezetek is V. Németh 

Zsolttal szemben. Az előválasztási 

ellenfeleim ebben az összevetésben sokkal 

gyengébben állnak. Jelzésértékű, hogy velük 

szemben nekem mindössze két nap alatt 

összegyűlt az induláshoz szükséges számú 

ajánlás. Ezzel együtt örülök, hogy lesz 

előválasztás a körzetben, hiszen a 

kezdetektől az volt az álláspontom, hogy 

erre mindenütt szükség van, mert ez ad 

kellő felhatalmazást a parlamenti 

választásra. Ezért fontos a magas részvétel. 

Miért gondolja azt, hogy Önnek van a 

legnagyobb esélye V. Németh Zsolttal 

szemben? 

Egyrészt az előbb említett közvélemény-

kutatás is ezt bizonyítja, másrészt személyes 

tapasztalataim is ezt támasztják alá. 

Rengetegen biztatnak szerte a 

választókerületben, akik úgy gondolják, 

hogy a munkájába belekényelmesedett, 

pártérdekeket érvényesítő képviselő helyett 

új lendületre, érdekkijárásra és több 

alázatra van szükség. Gotthárdon napi 

szinten állítanak meg és fejezik ki 

támogatásukat idősek és fiatalok egyaránt, 

de a legkisebb falvaktól Körmendig, 

Vasvárig, Jánosházáig vagy Őriszentpéterig 

szintén nagyon sokan biztatnak. Ez erőt ad 

ehhez a felelősségteljes feladathoz, amit 

nagyon szépen köszönök! 


