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Endre Dávid vagyok, 1994. november 26-án 
születtem, Budapesten. Születésemtől kezdve Gyálon 
nevelkedtem, ide jártam óvodába, majd a Bartók Béla 
Általános Iskolába, itt szereztem az első barátokat, 
élményeket. Középiskolai éveimet a csepeli Szamos Mátyás 
Vendéglátóipari Szakközépiskolában töltöttem, ahol 2013-
ban érettségiztem. Ugyanebben az évben felvételt nyertem a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karára.

2013. november 4. óta az Országgyűlés gyakornoka vagyok. Ez idő 
alatt és tanulmányaim segítségével megismerkedtem az önkormányzati 
feladatokkal, struktúrával, a törvény-és rendeletalkotás menetével.  
Ezt a tudást elszánt, fiatal, tettekre kész politikusként kamatoztatni szeretném. 
Jól ismerem körzetem és Gyál problémáit, melyet a helyi fideszes vezetés 
képtelen  megoldani. 

Ilyen például a helyenként kritikán aluli ’aszfaltozás’, az igazságtalan és aránytalan 
közösségi közlekedés problémája, valamint a városban élők kiugróan magas 
munkanélkülisége. Ennek a körzetnek a lakói kétszer annyit gyalogolnak a 
buszmegállóig mint Gyál más részein élők. Az autósok közlekedési költségei 
- ahhoz, hogy elérjék a postát, orvosi rendelőt és a gyógyszertárakat – az 
ésszerűtlen forgalomszabályozás miatt duplájára növekedtek. 

Tegyünk együtt egy jobb, élhetőbb, szerethetőbb Gyálért! 

EHHEZ KÉREM AZ ÖNÖK TÁMOGATÁSÁT, ÉS MEGTISZTELŐ 
BIZALMÁT.                                                                                
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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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