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Tisztelt Választópolgár!

Jóri Ferencné vagyok.  A  DEMOKRATIKU KOALICIÓ 
tagja.
Családommal 21 éve saját vállalkozásunkban dolgozunk. 
Tudom mit jelent a megélhetésért, és a család összetartásáért 
dolgozni. 
Tanult szakmám: mérlegképes könyvelő, adótanácsadó.
54 évet dolgoztam ezen a területen. 
Mit szeretnék?
Szeretnék európai szintű játszótereket a kicsiknek, biztonságos kerékpárutakat 
a nagyoknak.
Szeretnék olyan szakorvosi rendelőt, amelyben valóban működik a szakorvosi 
ellátás és a betegeken kívül az orvosok is szívesen látogatják.
Szeretnék olyan helyi közlekedést, amellyel a környékbeli települések könnyen 
elérhetőek.
Szeretnék olyan Gyálon lakni, ahol a mindenkori pártállástól függetlenül is 
lehet boldogulni.
Szeretek Gyálon lakni.

Szavazzunk erre a programra, szavazzanak rám!

ADJUNK LENDÜLETET GYÁLNAK!  LEGYEN EZ A VÁLASZTÁS A MIÉNK! 
MERT GYÁL  A MI OTTHONUNK.



VÉGH TIBOR

Végh Tibor
tel: 06 20 9420 750 

veghtibor.ogy@gmail.com

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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