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VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!

KEDVES KESZTHELY-KERTVÁROSI / 
KISKESZTHELYI 

VÁLASZTÓPOLGÁR!
Varga László vagyok, 58 éves népi iparművész, 
nős, két felnőtt fiúgyermek édesapja. 17 éve élek a Kertvá-
rosban, azóta szemlélem az utak, a vízelvezetés egyre rom-
ló állapotát, a térség gazdátlanságát, gondozatlanságát, 
a járdák hiányát, az elégtelen téli útkarbantartás miatti 
baleseteket. Megválasztásom esetén mindent elkövetek, 
hogy végre biztonságos és rendezett körülmények között 
élhessünk, és az eddigi üres ígéreteket tettekre váltsuk! 
Ehhez azonban szükségem van az Ön támogató aláírásá-
ra, valamint szavazatára október 13-án, amelyet előre is 
köszönök!

Tisztelettel:
Varga László, a KÉVE képviselőjelöltje, 8. 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!

•	 A	Pál	utca,	mint	fontos	átmenő	útvonal 
 („Czoma-szoros”) forgalmi rendjét 
 változatlanul hagyjuk

• A Bécsi kapu utat leaszfaltozzuk, 
	 és	alkalmassá	tesszük	átmenő	forgalomra

• Javítjuk az utcák, járdák aszfaltburkolatát

•	 A	Hévízi	úton	gyalogátkelőhelyet	alakítunk	ki

• Rendezzük a csapadékvíz elvezetését, 
	 a	meglévő	csapadékelvezető	árkokat 
 kitisztítjuk

•	 A	Pál	utca	–	Hévízi	út	balesetveszélyes 
	 kereszteződését	átalakítjuk,	megállási 
	 tilalmat	rendelünk	el	a	kereszteződéstől 
 számított 100 méteren belül

•	 A	Kertvárosba	vezető	kerékpár-	és 
 gyalogutat teljesen kiépítjük a 
 Tomaji soron közvilágítással, a 
	 meglévő	szakaszok	állapotát	javítjuk

•	 Az	Új	Köztemetőhöz	vezető 
	 kerékpárút	mellé	közvilágítást, 
	 padokat	és	szemétgyűjtőket 
 telepítünk

• A Pál utca és a Sopron utca közötti 
 zsákutcát megnyitjuk, parkolóhely 
	 kialakítása	céljából.	Vízgyűjtőt 
 alakítunk ki a Mély utca – Napfény sor 
	 kereszteződésénél

• Visszaállítjuk a megszüntetett 
 kertvárosi buszjáratot

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 polgármesterjelöltje. Közigaz-
gatási szakvizsgával rendelkező, jogi szakokleveles mérnök, informati-
kus mérnök, műszaki menedzser, okleveles 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 
élvezi a KÉVE. Meggyőződésünk, hogy ez a 21. századi, sikeres település-
vezetés kulcsa: a pártpolitika helyi szinten történő elutasítása, szemben 
az elmúlt évtizedek gyakorlatával. Hiszünk a fejlődésben, a becsület-
ben, a közösség és az őszinteség erejében. Hiszünk Önökben.
Szeretném, ha Önöknek ezentúl nagyobb beleszólása lehetne a helyi ügyekbe. Településrészi önkor-
mányzatokat kívánunk létrehozni, így fontos, hogy azok a jelöltek, akikkel együtt tudok dolgozni, 
bekerüljenek az önkormányzatba. Az Ön eddigi képviselőjének teljesítményét Ön is meg tudja ítél-
ni. Varga László azonban egy olyan lelkiismeretes, aktív közösségi ember, akiben én messzeme-
nőkig megbízom. Tegye ezt Ön is! Ajánlásával támogassa jelöltségét, majd szavazzon rá egyéniben 
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!


