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Lamberg-Liszkay Tiborc 64 éves nyugdíjas vagyok.
14 éve élek Gyálon a Csontos József utcában.
Feleségem Zsuzsi ebben az utcában nőtt fel, 3 gyermekünk 
van, akik 8 gyönyörű unokánkat nevelik. 
Életkoromból adódóan ismerem kortársaim problémáit, 
a lakókörnyezetemben élők panaszait, ami a mindennapi 
megélhetéssel függ össze.
Könyvelői végzettséggel rendelkezem, aktívként hosszú éveken át ebben a 
szakmában dolgoztam.
Volt rálátásom a gazdasági folyamatokra, ezen a területen bármikor eligazodom. 
Az utóbbi évek gyakorlata azonban azt mutatta számomra, hogy vállalkozásként 
nagy cégnél kell dolgozni ahhoz, hogy az ember boldogulni tudjon.
Később a Főtaxi Rt-nél ezért kiegészítő munkaként taxisként is dogoztam. 
Láttam ennek a cégnek a vezérigazgatójaként Végh Tibort, akinek irányításával 
sokat fejlődött a cég.
Szeretném elérni, hogy városunknak önálló uszodája legyen, ahol úszni 
tanulhatnak iskolás gyermekeink, unokáink. Ahol csoportos kikapcsolódásra 
van lehetősége városunk polgárainak.

Lakókörnyezetünk tisztaságáért és környezetünk védelméért kívánok felelős 
gondolkodással egy jó csapat mellé állni.

EHHEZ KÉREM AZ ÖNÖK TÁMOGATÁSÁT, ÉS MEGTISZTELŐ BIZALMÁT!



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!
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