VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!
2019. október 13.

KEDVES KESZTHELYI

VÁLASZTÓPOLGÁR!

Dékány Péter vagyok, ipari alpinista, vállalkozó, sportoktató,
rádiós tájfutó. Nős, egy felnőtt fiúgyermek édesapja. Ózdon születtem
1959-ben, de zalai gyökereimet követve gyakorlatilag visszaköltöztem
erre a csodálatos vidékre. Közvetlen, barátságos természetemnek hála
könnyen megtalálom a hangot mindenkivel. Nyitott szemmel járok, így
az élhetőbb város érdekében számtalan javaslatom, ötletem van. Végtelenül elszomorít a lehetőségek kihasználatlansága, a természet és a
közterületek elhanyagoltsága, a Balaton élővilágának tönkretétele.
Sportolóként kitartóvá, céltudatossá váltam. Keszthely lakosságának
aktivitásáért, ember és természet összhangjáért dolgoznék képviselőként. Magyar válogatott versenyzőként számtalan eredményt értem el: horvát, cseh, angol, többszörös magyar bajnok, VB 3.,
EB 4. helyezett. Több éven keresztül az ifjúsági válogatott egyik edzője, vezetője voltam. Kérem,
aláírásával segítse jelöltté válásomat, majd szavazzon rám október 13-án!
Tisztelettel:
Dékány Péter, a KÉVE képviselőjelöltje, 1. 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:

• Szabadstrandot hozunk létre, és pályázati
forrásból teljeskörűen fejlesztjük
• A Balaton-parti stadiont fesztiválparkká
és közösségi sportcentrummá alakítjuk

• A Fenyves allé – Csókakő patak –
Balogh Ferenc utca – Szent Miklós utca
által határolt elhanyagolt területet
rendezetté alakítjuk

•
• Felszámoljuk az illegális szemétlerakókat
a Rózsa utca, Szendrey telep és Fenékpuszta
térségében (figyelmeztető táblák, térfigyelő
kamera, folyamatos ellenőrzés, szankciók) •
• A hulladékudvar útját megjavítjuk
• Az Erzsébet ligetet gondozott közösségi
térré alakítjuk át (zárt játszótér kicsiknek,
sporteszközök, szalonnasütők,
kerti bútorok, sétányok, virágok)
• A tömegközlekedést az igényeknek
megfelelően szervezzük meg

A kulturáltabbá, virágossá tett közterületekre ízlésesebb utcai bútorokat
és szemeteskosarakat helyezünk ki
A parkokat, játszótereket színvonalasabbá tesszük, és ügyelünk
az állagmegóvásra

• Ingyenes nyilvános illemhelyeket biztosítunk, tisztaságukra gondot fordítunk
• A Szendrey telepi önkormányzati
lakások felújításához segítséget
nyújtunk

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. Dékány Péter azonban egy lendületes, aktív, becsületes, lelkiismeretes, a közérdekeket szem
előtt tartó úriember, akiben én messzemenőkig 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!

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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