VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!
2019. október 13.

KEDVES KESZTHELYI

VÁLASZTÓPOLGÁR!

Kovács Viktória vagyok, házas, kétgyermekes
édesanya. 1974. március 15-én születtem, ehhez méltóan az
igazság szeretete és a kiszolgáltatottakért való küzdeni akarás egész életemben elkísért. Debrecenben, a Svetits Katolikus
Gimnáziumban érettségiztem, a hit fontos szerepet játszik a
döntéseimben és abban, ahogyan a világot szemlélem. Éppen
ezért meg tudom különböztetni a valódi kereszténységet az álságostól, a valódi hazaszeretetet az üres hivalkodástól. Mindkettő a tettekben és az életvitelben, nem pedig elsősorban
vagy kizárólag szavakban kell, hogy megnyilvánuljon. Közgazdász és bányamérnök a szakmám, ezen a területen több
mint 20 éve dolgozom. 5 éve pedig ellenzéki önkormányzati
képviselőként próbálok tenni a szakmaiság és az emberség jegyében, a korrupció és az oligarchák térnyerése, városunk kiárusítása ellen. Meg szeretném védeni
az iskoláinkat, a környezetünket, a véleménynyilvánítás és a helyi szintű döntéseink szabadságát.
Valódi párbeszédekre, vitákra van szükség. Szeretek mindent érvekkel, tényekkel alátámasztani,
a pártpolitika és messziről jött emberek helyett a helyiek érdekeit képviselem. Kérem, támogassa
jelöltségemet aláírásával, és október 13-án szavazatával a további munkámat!
Tisztelettel:
Kovács Viktória, a KÉVE képviselőjelöltje, 3. 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 Vaszary Kolos utcát főútvonallá
minősítjük át, az egyenrangú
útkereszteződéseket
(jobbkéz-szabály) megszüntetjük
• Rendezzük a Pipacs utcai
garázssor tulajdonviszonyait

• Rendezett területeket alakítunk ki,
akár közösségi kerteket is létrehozunk
a Balogh Ferenc utcától délre eső
területen (kárpótlási földek)

• A csatornahálózat felülvizsgálatát
kezdeményezzük, a kellemetlen szaghatások megszüntetése érdekében
• Kulturált sétányt alakítunk ki
a Fenyves allén (Fasor utca)
• A Stromfeld Aurél, Nagyváthy János,
Egry József, Pacsirta és Pipacs utcák
forgalomcsillapított jellegét megőrizzük
• Ellenezzük a Pál utca lezárását

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. Kovács Viktória azonban egy igazságért harcoló, elhivatott, ambíciózus szakember, ugyanakkor jószívű, empatikus hölgy, 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 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!

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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