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Karap Erzsébet vagyok, a 4-számú választó körzet 
jelöltje a Tátika Óvoda óvónője, és a Tátika Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány elnöke. 
1992-óta élek Gyálon családommal. Egy felnőtt és egy 13 
éves fiunk van. 
1993-óta foglalkozom 3-6 éves korú gyermekekkel, ami 
csodálatos hivatás számomra. 
Kisgyermekes szülők kérését hallom nap mint nap a problémák megoldásához, 
amely túlmutat az óvodai nevelőmunkán. Sokszor keresnek meg azzal, hogy 
nem megfelelő például az óvodai, iskolai menza, hogy milyen nagy igény lenne 
még közösségi terekre a városban.  
Szeretném, ha ezeknek az igényeknek a kielégítéséért tudnék tenni . Jogos igény 
ebben a körzetben is,  egy új és biztonságos játszótér, vagy a környezetünk szebbé 
tétele. Ezért is szeretnék aktívan részt venni a közéletben. Meggyőződésem, 
hogy szociális érzékenységemből adódóan közvetlen segítséget tudnék jelenteni 
a környékbeliek hétköznapi problémáinak megoldására is. 
Olyan megoldásokra tudnám késztetni a képviselő-testületben a társaimat, ami 
gyakorló pedagógusként és családanyaként egyaránt jól megfogalmazódnak 
bennem. 
Abból adódóan, hogy nap mint nap kapcsolatba vagyok a családokkal, 
szeretném a környékbelieket képviselni, véleményüket megjeleniteni a 
képviselő-testületben .
Kérem támogasson aláírásával, majd október 12-én  szavazatával is, hogy így 

lehessen. 
SZÍVESEN ELMEGYEK SZEMÉLYESEN TÁMOGATÓ ALÁÍRÁSÁÉRT 

AMENNYIBEN JELZI EZT ELÉRHETŐSÉGEM VALAMELYIKÉN!
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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!
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