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Heincz László vagyok, 1987-ben születtem. Az Ady 
Endre Általános Iskolába jártam, majd az Eötvös József 
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem.
Munkahelyem is ide köt, adminisztrációs csoportvezető-
ként dolgozom itt helyben, a gyáli Logisztikai Központban, 
ahol a raktárosokkal és közvetlen kollégáimmal is jó 
kapcsolatot ápolok. 
Foglalkozom szívesen szabadidőmben újságírással, de az egykori Gyáli 
Természetvédők és Díszállattenyésztők Klubjának tagsága óta hobbim a 
díszmadártartás és a természeti kultúra egyéb területének vizsgálata is. 
Helyi újságokban – mint például a Gyáli Mozaik - és országos megjelenésű 
természeti szaklapokban több publikációm is megjelent.
Középiskolás éveim alatt diákönkormányzat vezető voltam, rengeteg eredményt 
értünk el ebben az időszakban. Az iskolai közösség, és a kultúráért akkori felelős 
vezetők támogatását élveztem, munkám eredményeként Gyál Város Képviselő-
testülete 2006-ban Közművelődési Díjjal is megjutalmazott. 
Lakókörnyezetünk még szebbé tétele érdekében szeretnék tenni a buszjárataink 
ésszerűbb megszervezéséért, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséért és 
nem utolsó sorban a környékben elszaporodott rágcsálók kiírtásáért, valamint 
mindazon problémák megoldásáért amely az Önök számára fontos itt ebben a 
választókerületben. 
Amennyiben egyetért és szimpatizál elképzeléseimmel és hozzáállásommal, 
kérem tiszteljen meg bizalmával és támogasson aláírásával, majd ősszel 
szavazatával is. 

IGYEKSZEM MINDENKIHEZ SZEMÉLYESEN ELJUTNI, DE 
SZÍVESEN FOGADOM HÍVÁSAIT ÉS E-MAILJEIT IS.
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Megbízhatóság és Hozzáértés
     Vannak plakátok, ahol azt hirdetik: Csak ők…
Én azt mondom: Csak mindenki együtt…
     Van, akinek a városközpont fontos…
Nekem a város széle is…

     Van, aki csak az üvegpalotákat szereti…
S vannak, akik a játszótereket is…

     Van hely, ahol csak a dohányboltok vannak jól 
kitáblázva…

Lesz hely, ahol a pékség és a zöldséges is…
Ismerjük egymást…
Végh Tibor vagyok a gyáli demokratikus pártok közös polgármester-jelöltje.
A város képviselőjeként találkozhattak velem a városi rendezvényeken, a gyáli civil 
polgárok egyesületeiben, a kulturális fellépéseken. Ott vagyok ahol sokan vannak és 
nagy a fényesség, meg ott vagyok azoknál is, ahol kevesebb a pompa, de nagyobb a 
szükség.
Okleveles államigazgatás-szervezőként  diplomáztam. Munkám során vezettem 
tradicionális nagyvállalatokat, Pest megye Önkormányzatának alelnökeként pedig 
irányítottam, a több mint 40 milliárd Ft-os költségvetésű megye gazdálkodását.
Köszönöm hogy 2006-ban, több mint hatezren választottak meg, Gyál parlamenti 
képviselőjének. Így dolgozhattam a parlament költségvetési bizottságában, 
szelídíthettem az adótörvényeket, betartathattam az ország gazdálkodásának szabályait.
 Köszönöm, hogy 12 éve jelen lehetek a város döntéshozó testületében, és képviselhetem 
az Önök érdekeit. 
Jó társakat találtam a képviselőjelöltjeinkben. Van akinek egy uszoda építtetése, van 
akinek a gyáli “városliget” kialakítása, van akinek a buszközlekedés fejlesztése a célja.
Egyben azonban közösek vagyunk, mi, bárkivel össze tudunk fogni. Itt, ahol mindnyájan 
lakunk, kevesebbet kell beszélni, veszekedni..és sokkal, de sokkal többet dolgozni.

BÍZUNK EGYMÁSBAN.
KÉREM, JELÖLJÖN POLGÁRMESTERNEK!

POLGÁRMESTER JELÖLT
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