
TISZTELT KESZTHELYI 
VÁLASZTÓPOLGÁR!

Czuth Zoltán László vagyok, a KÉVE polgármesterjelöltje. 
Közigazgatási szakvizsgával rendelkező, jogi szakokleveles 
informatikus mérnök, műszaki menedzser, közgazdász. 
44 éves, 20 éve nős, kétgyermekes, keresztény családapaként, 
lokálpatrióta polgárként szeretném országosan és nemzetközi 
szinten szerzett közigazgatási, felsővezetői tapasztalataimat 
szülővárosom, Keszthely szolgálatába állítani.

Valamennyi ellenzéki párt és több, jelentős civil szervezet 
támogatását élvezem. Meggyőződésem, hogy ez a 21. századi, 
sikeres településvezetés kulcsa: a pártpolitika helyi szinten 
történő elutasítása, szemben az elmúlt évtizedek gyakor-
latával. Hiszek a fejlődésben, a becsületben, a közösség és az 
őszinteség erejében. Hiszek Önökben.

Programmal és szakmai életrajzommal kívánom Önöket 
meggyőzni. Ugyanez sajnos nem mondható el a várost 13 éve 
irányító, ezúttal is csaknem változatlan összetételben induló, 
jelenlegi városvezetésről. Személyi változtatásra van szükség! 
Ami most folyik, gyönyörű Keszthelyünk pusztulásához vezet. 
2019. október 13-án pontot tehetünk 13 év rombolására. 
Vegyük vissza városunkat!

 Az élőbb és élhetőbb Keszthelyért  címet viselő programunkat
a szakmaiság és az emberség jegyében alkottuk meg. Ember- és állatbarát,

tiszta, kényelmes, pezsgő, mégis nyugalmas várost képzelünk el.

 Átlátható, felelős önkormányzat
 Kőtér helyett árnyas Fő tér!
 Kátyúmentes utak, kétirányú 

 Szalasztó utca, észszerű közleke- 
 dési és parkolási rend, környezet- 
 barát helyi tömegközlekedés

 Biztonság: térfigyelő kamerák, 
 városőrség

 Vásárcsarnok, ahol helyi termelők- 
 től akár csomagolásmentesen is 
 vásárolhatunk

 A keszthelyi vállalkozások helyzetbe 
 hozása, munkahelyteremtés

 Az idegenforgalom fellendítése
 Új kulturális és szórakozási 

 lehetőségek, mozi
 Fesztiválpark, működő szállodák, 

 kutyás és szabadstrand 
 a Balaton-parton

 „KeszthelyAPP” városi 
 okostelefonos alkalmazás

 Új Egészségház járóbetegeknek



A KÉVE képviselőjelöltjei

1. vk. Dékány Péter 
sportoktató, ipari alpinista

2. vk. Kenyeres Bence 
kommunikációs és médiatudományi 
szakember, énekes, a Petőfi Rádió 
„Saját dalod” című versenyének győztese

3. vk. Kovács Viktória 
közgazdász, bányamérnök

4. vk. Herold János 
vendéglátóipari vállalkozó

5. vk. Dr. Weller-Jakus Tamás 
jogász, igazgatásszervező

6. vk. Molnár Tibor 
történész, történelem–földrajz 
szakos középiskolai tanár, 
drámapedagógus, zenész, 
a Honfoglaló című műveltségi 
vetélkedő egyik győztese

7. vk. Haász György 
nyugalmazott olajmérnök

8. vk. Varga László 
népi iparművész

Kérem, ajánlásával 
támogassa jelöltségünket!

Találkozzunk szerda 
délelőttönként, a piac 
Fő tér felőli bejáratánál!

Életrajzainkat, programunkat 
a www.keve-keszthely.hu 
honlapon találja.

Ha Ön nem használ 
internetet, hívjon minket 
a +36 70 371 7722-es 
telefonszámon, 
és kérésére eljuttatjuk 
Önnek programunkat!

A fenti elérhetőségeken 
jelentkezhet aktivistának, 
támogatónak.

Minden segítséget 
megköszönünk!

Üdvözlettel:

Czuth Zoltán László 
polgármesterjelölt, KÉVE

SZAKMAISÁG.  EMBERSÉG.  KESZTHELYÉRT.


