Az elmúlt évekről, az időközi választásokon való
részvételéről Baksai Endre Tamást, a helyi Fidesz
elnökét és polgármesterjelöltjét kérdeztem.
Mit tudhatunk rólad?
1987 óta harkányi lakos vagyok. Főiskolai és
egyetemei tanulmányaimat a Széchenyi István
Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen végeztem,
2001-ben
közgazdász,
2002-ben
személyügyi
szervező, 2004-ben humán szervező diplomát
szereztem. Szakdolgozataim témái Harkány város
idegenforgalma, turisztikai menedzsmentje és a
gyógyfürdő szervezeti változásai voltak. Angol
nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, a horvát nyelvet alapfokon beszélem. 2001-ben a
testvéremmel közösen alapítottuk harkányi székhelyű vállalkozásunkat a Tom-Túra Kft-t, amely fő
tevékenységi köre dél-baranyai, elsősorban harkányi diáküdülések és kirándulások szervezése,
bonyolítása. 2006-tól autóbuszos személyszállítási tevékenységgel bővítettük vállalkozásunkat. Mára
a megye számos oktatási intézménye mellett a PTE, E.ON, Duna-Dráva Cement, Humánia ZRT
Budapest és több nagy szervezet is a partnerünk.
Korábban miként vettél részt a harkányi közéletben?
Harkány közéletében 2002 óta veszek részt, 2002 és 2006 között az idegenforgalmi bizottság külsős
tagja voltam, 2006-2010 között önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke, a Harkányi
Gyógyfürdő ZRT felügyelő bizottsági tagja. 2011-től a FIDESZ elnökségi tagja, 2012-től a TDM
elnökségi tagja vagyok.
2006-ban indultam el először önkormányzati képviselőnek. Úgy gondoltam, a köz és a város jobbá
tételének érdekében hozzá tudok valamit tenni a dolgokhoz. A fürdőt az előttünk lévő testület
vásárolta meg, svájci frank alapú devizahitelre. Ezzel és a meglévő adóssággal nagyjából 2,6
milliárdos tartozás mellett örököltük meg az önkormányzatot, aminek 2007-re tisztázódott, hogy
nagyon nehéz lesz a menedzselése. Egyértelműen látszott, hogy az állami támogatások egyre
csökkennek, a feladatok pedig egyre nőnek. Ez ütött egy rést Harkány költségvetésén, ami a növekvő
adósságállománnyal már folyamatos negatív eredményeket produkált. Ezért sokan bírálják is ezt az
időszakot. Megtehettem volna, hogy felállok. Azt mondják, bolond ember ki fejjel megy a falnak, de én
azt mondom, ha belekezdünk egy munkába, azt végig kell csinálni, akármilyen rossz is a helyzet. A
2010. évi választások előtt pedig felkértek, induljak független polgármesterjelöltként.
Ha ilyen aspektusból vizsgáljuk az előző időszaki tevékenységemet, akkor úgy gondolom, önmagában
is eredmény volt, hogy Harkány idáig el tudott jutni, hogy kibírta és nem jelent meg a csődbiztos.
Könnyen megtörténhetett volna, és akkor ma adósságkonszolidációról, fürdő megtartásról és
fejlesztési pályázatokról szó sem lehetne. Ezért úgy gondolom, hogy a nehéz helyzetben sikerült
letennem valamit az asztalra, nem úgy, ahogy azt az előző választások alatt ellenfeleink
kommunikálták. Fél információkra alapozva, szándékos csúsztatásokkal egy nagyon offenzív
rágalomhadjáratot indítottak. Nem csak ellenem, mindenki ellen. Az eredmény itt van, lehet látni.
Milyen meggondolásból, milyen ambíciókkal indulsz a választásokon?
Több indíttatásom van. Annak idején egy tizenkét tagú képviselőtestületnek voltam a tagja, ahol
munkám során nagyon sok méltánytalanság ért. Bármiféle elképzelésemet, ami jobbított volna a város
életén, működésén, azt folyamatosan lesöpörték az asztalról. Egy ekkora testületben egyedül lenni,
egyedül bármit is átvinni, megvalósítani szinte lehetetlen volt. Egy csomó ötlet, gondolat, terv, ami a
várost előrébb vihetné, megvalósítatlan maradt, nem tudtam Harkány javára fordítani.

Másodjára kicsit személyes indíttatásból. Mint mondtam, sok méltánytalanság ért. El lehet olvasni a
jegyzőkönyveket, hogy miket mondtam el akkor, hogy meg kellene tenni. Mindig leszavaztak, és meg
is lett az eredménye. A Szebellédi-féle jelentés is sok pontatlanságokat tartalmaz, nem ástak elég
mélyen a múltba, ők sem olvasták el a jegyzőkönyveket. Rengeteg munkám ott maradt a homályban,
csak a félremagyarázások mennek.
Harmadik és egyben legfontosabb ok, amiért indulok, hogy most van az a politikai helyzet, amikor
tenni lehet valamit. Harkánynak az a tragédiája, hogy 2002-től 2006-ig ellenzékben volt, 2006 és 2010
között szintén ellenzékben volt, 2010-től most is ellenzékben van, és nem tudunk egyről a kettőre jutni,
mert folyamatosan szemben vagyunk a kormánypárttal. Nincs meg az összhang, nincs meg az
együttműködés. Most van arra lehetőség, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor Harkány dolgait a
kormány segítségével, közös erővel helyre lehet tenni.
Véleményed szerint ezt a jelenlegi polgármester nem tudja megvalósítani?
A probléma ott gyökerezik, hogy az előző időszak újságcikkei, történései folyamatosan arról adnak
tanúbizonyságot, hogy nincs szinkronba sem az országgyűlési képviselővel, sem a nagypolitikával.
Nem jelent itt meg egyetlen egy országos politikus sem, hogy beszéljenek Harkány helyzetéről,
felfüggesztették az adósságrendezési eljárást. Nem látom azt a politikai erőt egy független
polgármester mögött, ami ezt hatékonyan végig tudná vinni. Erre mi alkalmasabbak vagyunk.
Történt vagy elmaradt valami intézkedés az elmúlt két évben, amit bírálsz vagy szükségesnek
tartanál?
Nem is intézkedések elmaradása, hanem a választáson tett ígéretek. Azok közül, amik arról szóltak,
hogy a várossal mit fognak tenni, gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Ami megtörtént, az nem is a
város, hanem a polgármesteri hivatal működését tette likviddé. Volt egy durván 300-350 millió forintnyi
kintlévőség, ezeket behajtották, másik oldalról adókat emeltek, Önhikiből kaptak támogatást. Ezzel a
nagyjából 320 milliós szállítói tartozást leépítették, ennyi történt. Semmiféle strukturális változás nem
valósult meg, amit a lakosság várt, se az önkormányzat működési területén se a fürdővel való
együttműködésben. Például van egy csomó párhuzamos tevékenység, mint a közterület fenntartása
városi és fürdő szinten. Van például kertészet, szintén mind a város, mind a fürdő tekintetében. Régen
Harkányban volt üvegházi kapacitás, szakembergárda. Miért vesszük Nagykanizsáról a virágot?
Szinergikus a teljes marketingtevékenység is. A fürdőben is van marketingosztály, marketingcsoport
és finanszírozzuk a TDM-et is, mint marketingszervezetet. A kettő nem beszél együtt. Egy épületben
vannak, és nem tudnak egymás gondolatairól, cselekvéseiről, lépéseiről. Ezeket össze kellene
hangolni, de nem történt meg. A város életében számtalan ilyen terület van, amin változtatni kell, mint
ahogy ezeket az előző választások alatt meg is fogalmazták. Nem történt előrelépés sem a
programban, sem azokban a dolgokban, amiken látszik, hogy meg lehetne lépni.
Jelen van még egy polgármesterjelölt. Miként tekintesz rá?
Mindenképpen politikai ellenfél – hiszen nézeteimmel szemben áll – de nem ellenség. Úgy gondolom,
harkányi ember harkányinak vagy harkányi érzületűnek nem lehet ellensége.

