VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!
2019. október 13.

KEDVES KESZTHELYI

VÁLASZTÓPOLGÁR!

Haász György Jenő a nevem, ma leginkább Gyuri
bácsi. Aranyokleveles olajmérnök vagyok, nős, egy lányom van.
15 éves korom óta dolgozom, a világ 50 országában jártam.
Olajkutak fúrásának műszaki irányítását végeztem, először
magyar anyavállalatomnál, majd külföldi cégeknél. Pályám
során talán valamennyivel hozzájárultam ahhoz, hogy a
magyar olajipar cégei és munkatársai sikeresen kilépjenek a
nemzetközi piacra, bizonyítani tudják szaktudásukat, és jól
keressenek. Hatalomra sosem vágytam, nekem a közösség volt
a fontos, az érdekes munka, a kihívások. Közigazgatási gyakorlatom is van, a nagykanizsai önkormányzat városfejlesztési bizottságának munkájában külsős tagként vettem részt. Ekkor épült fel ott a Vásárcsarnok, amelyre kicsit büszke vagyok.
Ezért is vettük bele a KÉVE programjába a vásárcsarnok ötletét: van ugyanis tapasztalatom ezügyben. Lelkesedésem az évek múlásával nem csökkent, kiegészült viszont számos tapasztalattal.
Együttérző, segítőkész személyiség vagyok, így az elesettek, szegények, nyugdíjasok sorsát különösen szívemen viselem. Pártoktól függetlenül kell tenni az emberekért, meg kell fogni egymás kezét,
hogy egy békés, biztonságos környezet öleljen minket körül, ahol rend van, tisztelet és becsület.
Ehhez kérem támogatását! Bizalmára rá fogok szolgálni.
Tisztelettel:
Haász György, a KÉVE képviselőjelöltje, 7. 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 Fecske utca páratlan számozású (északi) • A Lehel utca – Vásár tér kereszteződésoldalán, az új lakópark oldalában és a Csapás
ben útszélesítést végzünk, balra
úti Penny Market között megtervezett
forduló sávokat jelölünk ki
gyalogos/kerékpáros utat megépítjük
• A Vásár tér üres részén játszó- és él• A József Attila utca és Fecske utca
ményparkot létesítünk kutyafuttatóval
északi torkolatában megépült lakópark
• Pihenőpadokat helyezünk ki
környezetét parkosítjuk
• A Csizmadia utca forgalmi rendjét
• Közvilágítást, kerékpár- és gyalogutat
átalakítjuk, útjavítást
építünk ki a Zsidi úti körforgalomtól
és ároklefedést végzünk
a Kárpát utcáig
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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. Vele szemben Haász György egy tapasztalt, lelkiismeretes úr, 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! 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
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8360 Keszthely, Béri Balogh Ádám utca 1. II/4.
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