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2019. október 13.
VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!

KEDVES KESZTHELY-BELVÁROSI 
VÁLASZTÓPOLGÁR!

Herold János vagyok, vendéglátóipari vállalkozó, 
szakács, négygyermekes édesapa, egy kisfiú büszke nagy-
papája. A Magyar Honvédségnél önálló zászlóalj hadtáp-
főnök voltam. Szívügyem a közösség és a gasztronómia, 
szeretek személyes kapcsolatokat kialakítani nem csak ét-
termem vendégeivel, de a környék lakóival is. Keszthelyen 
2011 óta élek családommal, nagyon megszerettem a várost, 
és igyekszem minden tudásommal, lelkesedésemmel szolgál-
ni. 2014 óta önkormányzati képviselőként végzem ezt a szol-
gálatot. Bízom benne, hogy az Önök jóvoltából folytathatom 
e tevékenységemet október után is. Pártpolitikától, hatalmi 
harcoktól mentesen, a város érdekeit szem előtt tartva. Bé-
két, rendet, biztonságot szeretnénk a KÉVE valamennyi tag-

jával és a város lakóival egyetemben. Kérem, aláírásával támogassa jelöltségemet, és szavazzon 
rám október 13-án!

Tisztelettel:
Herold János, a KÉVE képviselőjelöltje, 4. 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!

• Olyan, lakosságbarát parkolási rendszert 
	 alakítunk	ki,	amely	megkönnyíti	az	itt	élők 
 és dolgozók életét, valamint növeli 
 a belvárosi vállalkozók forgalmát

• A Bakacs utcai hajléktalanszállást 
 új intézménybe költöztetjük, ahol emberibb 
 körülmények között, 0-24 órás szakképzett 
 szociális felügyelet mellett gondoskodunk 
 otthontalan embertársainkról

•	 Kő	tér	helyett	legyen	zöld	tér!	A	Fő	teret 
 újból benépesítjük árnyékot adó fákkal

•	 Szezonbővítő	belvárosi	kulturális	programokat 
 szervezünk helyi vállalkozók bevonásával

• A leromlott belvárosi épületek 
 homlokzatainak javítása nem 
 várhat tovább! Az önkormányzati 
 tulajdonú épületeket felújítjuk, 
 és a többi épület tulajdonosát is 
 ösztönözzük erre

•	 Felülvizsgáljuk	a	közterület- 
 használat szabályait a belvárosi 
	 kereskedők	érdekében, 
 új területhasználati koncepciót 
 alakítunk ki

• Végrehajtjuk a Zeppelin tér 
 teljes rekonstrukcióját

BELVÁROSI 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 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, felsőve-
zetői tapasztalataimat szülővárosom, Keszthely szol-
gálatába állítani.
Valamennyi ellenzéki párt és több, jelentős civil szervezet támogatását élvezi a KÉVE. Meggyőző-
désünk, 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 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 ítélni. 
Herold János azonban egy becsületes, lelkiismeretes, a közérdekeket szem előtt tartó, aktív ember, 
akiben én messzemenőkig megbízom. Tegye ezt Ön is! Ajánlásával támogassa jelöltségét, majd sza-
vazzon rá egyéniben október 13-án! Legyen végre rátermett, becsületes képviselője, aki Önért dolgo-
zik, akinek nem a hatalom a fontos, hanem a szakmaiság és az emberség! Vegyük vissza városunkat!


