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Szécsényi István
tel: 06 30 378 5887

iszecsen@hotmail.com

Tisztelt „Városlakó” Választópolgár! 

Szécsényi István vagyok, két felnőtt fiam van, 
születésemtől kezdve Gyálon élek. Már a nagyszüleim is 
gyáliak voltak.

Életem során többször kerültem döntési helyzetbe, amikor 
választanom kellett munkám miatt lakóhelyet, de akármilyen messze is 
dolgoztam, mindig itt maradt az otthonom. Kötődöm ehhez a városhoz.

Ennek a körzetnek az életét meghatározza a Mátyás király utca körüli közlekedési 
átalakítás. Meggyőződésem, hogy a jó minőségű út léte nem szabad, hogy a 
jelenlegi formában végleges maradjon.

Mindenképpen más megoldást kell találnunk a biztonságos közlekedésre, 
átmenetinek tekintem a kútgyűrűket, de egy európai szintű városközpont 
mellett meggyőződésem, hogy kulturált utcabútorok elhelyezése a megoldás 
erre a problémára. 

Minden városban következményekkel kell számolnia a jogtalan úthasználóknak 
és a városszéli szemetelőknek. Azt szeretném, ha itt is így lenne.

Fogjunk össze az élhetőbb Városunkért! Tegyünk együtt a jövőnk városáért”! 

AMENNYIBEN EGYETÉRT ELKÉPZELÉSEIMMEL KÉREM 
TÁMOGASSON AJÁNLÁSÁVAL, HOGY KÉPVISELHESSEM AZ ÖNÖK 

ÉRDEKEIT.



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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