VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!
2019. október 13.

KEDVES KESZTHELYI

VÁLASZTÓPOLGÁR!

Kenyeres Bence vagyok, keszthelyi születésű, itt élő okleve-

les kommunikációszakértő, énekes. Fiatal korom ellenére, vagy talán
pont abból fakadóan látom és átlátom a város, ezen belül a 2-es számú
választókerület problémáit. Itt nőttem fel, és a mai napig itt élek. Ám
miután a Vajda János Gimnáziumban leérettségiztem, felsőfokú tanulmányaim a fővárosba szólítottak (a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem). Angolul és olaszul beszélek. Idén megnyertem a Petőfi Rádió
Saját dalod című versenyét, a Sosem késő című dalommal. A művészetemmel és a közéleti tevékenységemmel a minket körülvevő világ szebbé, jobbá válásához szeretnék hozzájárulni. Szeretném az én generációmat, a huszonéveseket is képviselni, valamennyi itt élővel együtt. Nagy baj az elvándorlás, amelyet
az is előidéz, hogy kevés a lehetőség a fiatalok számára, magukra maradtak a szegények, az idősek
is, és a most felnőtté válók helyzete kétségbeejtő. Elkötelezett civilként, pártpolitikától mentesen
kívánok azért tenni, hogy mindannyian rendezett, biztonságos körülmények között éljünk, és az álmok megvalósításáért ne kelljen a fővárosba vagy külföldre menni. Kérem, aláírásával támogassa
jelöltté válásomat, és szavazzon rám október 13-án!
Tisztelettel:
Kenyeres Bence, a KÉVE képviselőjelöltje, 2. 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!

PROGRAMOM fő pontjai:

• A körzetben található szelektív hulladékgyűjtő szigeteket megújítjuk és bővítjük

• Az elhanyagolt játszótereket felújítjuk, igény szerint újakat létesítünk

• A megszüntetett hulladékgyűjtő
szigeteket visszaállítjuk

• A sérült padokat felújítjuk,
újabb padokat telepítünk,
különös tekintettel a Fodor utcára

• További parkolóhelyeket hozunk létre a
Csány-Szendrey ÁMK és az uszoda környékén

• Közterületi kamerarendszert hozunk létre az iskolák környezetében

• Az egészséges fákat szakszerűen gondozzuk,
a kivágottakat pótoljuk, továbbiakat telepítünk • A Vak Bottyán utca-Deák Ferenc utca
közötti gyalogúton közvilágítást
• A vízelvezető árkokat kitisztíttatjuk,
alakítunk ki, és megjavítjuk
a csapadékelvezetést hatékonyabbá tesszük.
az útburkolatot
A Gagarin utca környékén új vízelvezető árkot
és csatornát létesítünk
• A György bíró utcában pótoljuk
a hiányzó közvilágítást

SZ A K M AI SÁG. EMBERSÉG . KE SZ THE LYÉ RT.

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, 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 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 önkormányzatokat kívánunk létrehozni, így fontos, hogy azok a jelöltek, akikkel együtt tudok dolgozni,
bekerüljenek az önkormányzatba. Az Ön eddigi képviselőjének teljesítményét Ön is meg tudja ítélni. Kenyeres Bence azonban egy lendületes, aktív, becsületes, lelkiismeretes fiatalember, akiben
lobog a tettvágy, és akiben én messzemenőkig megbízom. Tegye ezt Ön is! Szükség van a fiatalokra
a közéletben, ezért kérem, ajánlásával támogassa jelöltségét, majd szavazzon rá egyéniben október 13-án! Legyen végre rátermett, becsületes, fiatal képviselője, aki Önért dolgozik, és akinek nem
a hatalom a fontos, hanem a szakmaiság és az emberség! 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.

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!

Czuth Zoltán László polgármesterjelölt, KÉVE

Felelős kiadó: Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület
8360 Keszthely, Béri Balogh Ádám utca 1. II/4.
Dr. Weller-Jakus Tamás elnök
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