
 

A jó választás: DR. BUSAI GYÖRGY 
 

FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT 
 

Tisztelt  Választópolgárok! 
 

Dr. Busai György vagyok, 1960-ban Endrődön 

születtem és itt is nőttem fel. Felnőtt koromtól élek a 

város gyomai részén, immár harminckét éve, ekkor 

kötöttem házasságot feleségemmel, Varga Irénnel. Egy 

fiunk van, aki Debrecenben tanul az Orvosi Egyetemen. 

 

A közigazgatásban 1995. májusától dolgozom, és pár év 

ügyvédjelölti gyakorlatot kivéve, ezt a munkát végzem 

azóta is. Végig jártam a közigazgatás ranglétráját, az 

Isaszegen végzett jegyzői munkám mellett jogi 

tantárgyakat tanítok Szolnokon. E munka kapcsán rengeteg helyi tapasztalatra, speciális szakmai 

tudásra tettem szert. Szeretném mindezt a település közösségének javára fordítani. 

Ezúton is köszönöm mindenkinek az ajánlószelvények gyűjtése során nyújtott eredményes 

segítséget, a tenniakarás és az összefogás sikerét.  

Hiszem, hogy Gyomaendrődnek erre van legnagyobb szüksége, az összefogásra. Ilyenkor, a 

választási kampányban elhangzanak számos jól ismert, jól hangzó ígéretek, kialakulnak a pártok, 

és a helyi érdekcsoportok erővonalai. Október 3-án azonban nem a pártokról, hanem 

Gyomaendrődről döntünk. Hiszem, hogy minden csoport, minden induló egy összetartó, fejlődő 

Gyomaendrődöt szeretne! A közösségbe tartozásunk alappillérei: a pozitív gondolkodás, a 

békesség, a harmónia jegyei mindennapjainkban. Elég volt a negatív hullámokból és az 

értelmetlen sárdobálásból, épp úgy elég az öncélú melldöngetésből! Itt az ideje az objektív 

bírálatnak, hogy elszámoljunk a múlttal és végre már csak A JÖVŐNKKEL FOGLALKOZZUNK, 

ÉS AZT EREDMÉNNYEL TEGYÜK!  

Az igaz szónak az idő a barátja, a hazugság nem az én munkamódszerem, én a politikában nem 

a másik legyőzésének eszközét, hanem a mindennapok élhetővé, biztonságosabbá tevő lehetőséget 

látom. 

Mindezek alapján hiszem, hogy a képviselő-testületben csak az egész település problémáit 

feldolgozó, egységes településpolitikát szabad folytatni. Nem engedhetjük tovább, hogy kicsinyes 

viták, pártpolitikai érdekektől vezérelt hibás döntések és ellentétek miatt a település fejlődése 

megrekedjen. Meggyőződésem, hogy javítani kell az itt lakók életminőségén: ezért elsődleges a 

munkahelyteremtés! Szükséges az utak, járdák rendbetétele, a felszíni vizek elvezetése, az iskolák 

és az oktatás helyzetének javítása, a sportolási lehetőségek szélesítése, a helybéli civil szervezetek, 

egyesületek, a klubok működésének támogatása, a pályázatok ismertetése az ismeretterjesztés 

bevezetése, az egészségügyi és szociális ellátás bővítése, az idősek, nyugdíjasok támogatása, a 

hagyományápoló, hagyományteremtő célú helyi rendezvények megszervezése. 

Most a XXI. század elején, az informatika és az internet korszakában Gyomaendrődnek 

nincs újabb elvesztegetnivaló négy éve, adjanak bizalmat a fiatal, de már tapasztalatokat szerzett 

generációnak, bízzanak a jövőben! Alkossunk szűkebb környezetünkben és a mindennapjainkban 

is, hogy Gyomaendrődön jó legyen gyermeket nevelni, jó legyen a munkából hazatérni, jó legyen 

ide vendégeket hívni, egyszóval jó legyen itt élni! 

 

Ezért kérem Önöket, ha a megfontolt döntések talaján álló, településünk lehetőségeit 

mindig figyelembe vevő haladást választják, akkor szavazatukkal támogassák közös céljainkat. 

Bízom az Önök helyes döntésében, kérem, szavazzanak arra, hogy most 

 " GYOMAENDRŐD NYERJEN !” 

 

Tisztelettel: 

      Dr. Busai György 

   független polgármesterjelölt 
 



 

 

Gyomaendrődnek fejlődnie kell! 
 

Új utakon, 
avagy a kevés pénzből is megvalósítható célok, programok: 

 
A helyi kiskereskedelem és a gazdaság fejlesztése: 

- a gazdálkodók bemutatkozása, Gazda Napok, Mini Expo, szántó 

versenyek szervezése 

- a helyben is megtermelhető mezőgazdasági- és élelmiszeripari 

termékek helyi piacának fejlesztése a napközi konyha alapanyag 

ellátása. Termelő és Értékesítő Szövetkezet létrehozása,  

- a pályázatíró kabinet és a Civil Pályázati Iroda létrehozása  

 

Az idegenforgalom fejlesztése: 

- a vízi turizmushoz kapcsolódó fekvőcölöpös rendszerű csónak 

kikötők, hogy a vízről érkezők biztonsággal kiköthessenek  

- a köröspart, az élővizes szabadstrand komfortosabbá tétele 

 

- a vadászturizmus, a vadászat fejlesztése a földtulajdonos gazdák 

szélesebb körű bevonása mellett 

- az apróvadas élőhelyek folyamatos kialakítása a külterületi földutak 

szélén (a fogoly és fürj program pályázatával) 

 

Kulturális és sportprogramok, városi családi napok szervezése a helyi 

egyesületek széles körű bevonása és támogatása mellett. 

 

 

 

MEGHÍVÓ  
 

A programomat Választási Fórum keretében szeretném részletesebben ismertetni 

Önökkel, amelyre ezúton is meghívom a Tisztelt Érdeklődőket! 

 

 

A Választási Fórum helye                 időpontja     

 

Endrődi Közösségi Ház emeleti terme 2010. szeptember 24. (péntek) 19.00 óra 

 

Katona József  Műv. Kp. földszint. (Gyoma) 2010. szeptember 27. (hétfő) 18.00. óra 

 


