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Véghné Bágya Ildikó vagyok, születésem 
óta, Gyálon élek.
Férjem cégvezető, két ciklus óta helyi önkormányzati 
képviselő, 22 éves lányunk negyedéves joghallgató az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
Mérlegképes könyvelői végzettséggel és művelődésszer-
vező diplomával rendelkezem. Halásztelken szervezem 
a város kulturális életét, ahol értékelik és megbecsülik 
munkámat. 
1995 óta képviselőként aktív résztvevője vagyok Gyál közéletének, 
minden döntés hátterét ismerem a városban. 
Büszke vagyok azokra a két évtized alatt elért eredményekre, amelyeket joggal 
tulajdonít magának a mindenkori városvezetés. Még nagyobb büszkeséggel tölt 
el, hogy a látványos beruházások mindegyikéhez a 2006-2010 közötti MSZP 
Kormány döntései teremtették meg az anyagi feltételeket. Ebben az időszakban 
férjem, Végh Tibor volt Gyál egyéni országgyűlési képviselője. 
Az Európai Uniós pályázatokon elnyert összegek által vált lehetővé az Ady 
Iskola bővítése és a Városközpont megépítése, hogy csak a legjelentősebbeket 
említsem.
Örülök, hogy pártállásomtól függetlenül részese lehettem a fejlesztéseket 
támogató csapatoknak. Bár a városban előfordulnak némi politikai csatározások 
abból adódóan, hogy szűk egyéni érdek csoportok akarata érvényesül gyakran, 
de ha a város jövőjéről van szó, mindenki alapvetően támogatja a fejlesztéseket.
Meggyőződésem, hogy a beidegződött és sablonos szűk egyéni érdekcsoportok 
helyett lehet valódi települési érdekeket képviselni!
A körzet lakói mindig nagyon türelmesek voltak, végig asszisztálták az 
egyéb településrészek megújulását, de most már méltán várják, hogy itt is 
legyen valamilyen konkrét fejlesztés. Például a Gyál –felsői vasútállomás 
és környékének - mint a város egyik kapujának – megújítása. Ezeknek a 
problémáknak a megoldásához kérem az Önök támogatását, amelyet a körzet 
képviseletében szeretnék vállalni. 

KÉREM, TISZTELJEN MEG BIZALMÁVAL, TÁMOGASSON 
ALÁÍRÁSÁVAL, KERESSEN BÁTRAN ELÉRHETŐSÉGEIM 
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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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