
SZAKMAISÁG.  EMBERSÉG.  KESZTHELYÉRT.

2019. október 13.
VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!

KEDVES KESZTHELYI 
VÁLASZTÓPOLGÁR!

Molnár Tibor vagyok, 45 éves történész, történelem-földrajz 
szakos középiskolai tanár, drámapedagógus, két ikergyermek büszke 
édesapja. 23 éve Keszthelyen élek. Gitáron, illetve egy kicsit zongorán is 
játszom, énekelek, zenekarommal televíziós tehetségkutató dobogóján is 
álltam. A Keszthelyi VSZK-ban hét tanévet töltöttem, gyakran hátrányos 
helyzetű és nehezen kezelhető fiatalokat tanítottam, neveltem, akikkel 
az oktatási rendszer egyre romló állapota ellenére is szép eredményeket 
értünk el. Szívügyem, hogy legyen egy alternatív módszerekkel tanító is-
kola Keszthelyen, ahol az ép értelmű, de a hagyományos keretek között 
nehezen boldoguló tanulók is esélyt kaphatnának. Nemrég a Honfoglaló 

televíziós műveltségi vetélkedőben három adásban is szerepeltem, egészen a Szuperbajnokságig jutot-
tam. Eddigi közéleti tevékenységem során számos alkalommal emeltem fel szavamat a fideszes hatal-
mi túlkapások, a Balaton elrablása és más igazságtalanságok ellen. A 6-os körzetet, ahová nap mint 
nap dolgozni járok, ugyanilyen következetességgel, az itt élőkkel folyamatos párbeszédet folytatva 
kívánom képviselni. A keszthelyi ellenzéki kerekasztal kezdeményezőjeként, és a KÉVE alelnökeként is 
kérem, támogassa jelöltségemet aláírásával, és október 13-án szavazatával a képviselővé válásomat.

Tisztelettel:
Molnár Tibor, a KÉVE képviselőjelöltje, 6. vk.

A KÉVE teljes városra vonatkozó programját, valamint a jelöltek életrajzát elolvashatja
a www.keve-keszthely.hu oldalon. Ha nem használ internetet,

hívja a +36 70 371 7722-es telefonszámot, és eljuttatjuk Önhöz programunkat!

• Összekötjük a Deininger Imre utcát 
 a Csapás úttal 
 (Alfa park – Tesco körforgalom útvonal)
• Kétirányúsítjuk a Szalasztó utcát 
 3,5 tonnás korlátozással. A Rákóczi téri 
	 kereszteződést	körforgalommá	alakítjuk
•	 Megszüntetjük	az	esőzések	utáni	özön- 
	 vizeket,	amelyek	elsősorban	a	Rákóczi 
 téren és a Vásár téren okoznak komoly 
	 gondokat.	Zöldövezeti	pihenőparkokat 
	 alakítunk	ki,	kis	esővíztározó	tavakkal
• Sort kerítünk a Kiskastély épület- 
 komplexumának rehabilitációjára, 
	 a	volt	óvoda	épületét	lebontjuk

•	 Alternatív	pedagógiai	módszerekkel 
 tanító, alapítványi és/vagy egyházi iskola 
	 létesítését	kezdeményezzük	a	volt 
  Nagyváthy iskola épületeiben
• A jelenlegi játszótereket felújítjuk, 
	 és	újakat	létesítünk	a	Schwarz	Dávid 
 utca és a Vásár tér környékén, tekintettel 
	 a	kisgyermekes	családokra
•	 Fedett,	helyi	közösségi	teret	alakítunk	ki
•	 A	rossz	állapotú	járdákat	kijavítjuk, 
 a hiányzóakat pótoljuk
• Megszüntetjük az ipari terület és 
	 a	Kárpát	utca	felől	érkező 
 egészségtelen füstöt

PROGRAMOM fő pontjai:
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	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.

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 tele-
fonszámon,	és	kérésére	eljuttatjuk	Önnek	programunkat!	A	fenti	elérhetőségeken	jelent-
kezhet	aktivistának,	támogatónak.	Minden	segítséget	megköszönünk!

Üdvözlettel:

Czuth Zoltán László polgármesterjelölt, KÉVE

TISZTELT KESZTHELYI 
VÁLASZTÓPOLGÁR!

Czuth Zoltán László vagyok, a KÉVE polgármes-
terjelöltje. Közigazgatási szakvizsgával rendelkező, 
jogi szakokleveles mérnök, informatikus mérnök, 
műszaki menedzser, okleveles közgazdász. 44 éves, 
20 éve nős, kétgyermekes, keresztény családapaként, 
lokálpatrióta polgárként szeretném országosan és 
nemzetközi szinten szerzett közigazgatási, felsőve-
zetői tapasztalataimat szülővárosom, Keszthely szol-
gálatába állítani.
Valamennyi ellenzéki párt és több, jelentős civil szervezet támogatását élvezi a KÉVE. Meggyőző-
désünk, hogy ez a 21. századi, sikeres településvezetés kulcsa: a pártpolitika helyi szinten történő 
elutasítása, szemben az elmúlt évtizedek gyakorlatával. Hiszünk a fejlődésben, a becsületben, a 
közösség és az őszinteség erejében. Hiszünk Önökben.
Szeretném, ha Önöknek ezentúl nagyobb beleszólása lehetne a helyi ügyekbe. Településrészi ön-
kormányzatokat kívánunk létrehozni, így fontos, hogy azok a jelöltek, akikkel együtt tudok dolgoz-
ni, bekerüljenek az önkormányzatba. Az Ön eddigi képviselőjének teljesítményét Ön is meg tudja 
ítélni. Molnár Tibor azonban egy igazságért harcoló, elhivatott, kreatív úriember, akiben én 
messzemenőkig megbízom. Tegye ezt Ön is! Szükség van az általa képviselt értékrendre, tudásra 
és jellemre a közéletben, ezért kérem, ajánlásával támogassa jelöltségét, majd szavazzon rá egyé-
niben október 13-án! Legyen végre rátermett, becsületes képviselője, aki Önért dolgozik, és akinek 
nem a hatalom a fontos, hanem a szakmaiság és az emberség! Vegyük vissza városunkat!


