Tisztelt HARKÁNYI Polgártársaim!

Balogh Gábor vagyok. 1956. november 2-án születtem Harkányban.
Édesapám szintén itt született 1920-ban, így joggal nevezhetem
magam
tősgyökeres
harkányinak.
Az
általános
iskolai
tanulmányaimat itt végeztem, majd a pécsi Vegyipari – Gépészeti
Szakközépiskolában folytattam, vegyipari-gépész a végzettségem.
Három felnőtt leánygyermekeim közül Kármen és Kleopátra az első
házasságomból, míg Evelin a második házasságomból született.
Feleségem Baloghné Szakó Zsuzsanna, immár 23 éve. 25 évig
földrajz-rajz szakos tanárnőként dolgozott. Az ő első házasságából
Keresztes Gábor nevű fiút neveltünk még fel. Édesapám Balogh
Lajos a helyi gépállomáson, a fürdő vállalatnál, majd ismét a
gépállomáson dolgozott műhelyvezetőként nyugdíjba vonulásáig.
Édesanyám Gyöngyösi Eszter, varrónőként ment nyugdíjba. A vállalkozói világ előtt az utolsó
munkahelyem 12 évig a helyi termelőszövetkezet volt. Még a szövetkezetek megszűnése előtt
váltottam és feleségemmel elindítottuk jelenlegi vállalkozásunkat, melynek fő tevékenységi köre a
vendéglátás és a vendégtartás. Ezt az 1990-es évek eleje óta, különböző formákban, itt Harkányban
üzemeltetjük. Köztartozásom, tartozásunk sem a helyi hivatalnak, sem az államinak soha nem volt.
Huszonhárom éven át futballoztam különböző helyeken, különböző osztályokban, de a futball csukát
itt Harkányban akasztottam a szögre. Ezáltal szabadidős elfoglaltságaimat, hobbimat, baráti
kapcsolataimat is e téren terjesztettem ki leginkább.
Én gyermekkoromban egy csodálatos Harkányban éltem. Aztán a kamasz kor is még mindig
fantasztikus élményekkel telt el itt. Már házas emberként is nagyon jó érzés volt Harkányinak lenni.
Bárhol jártam a világban, mindenhol büszkén vállaltam, hogy én harkányi vagyok, Harkányból jöttem.
De egyszer csak lassan, majd egyre gyorsabban, valami elpattant, és ez a csodálatos hely teljesen
megváltozott. Nem akarok senkit bántani, nem akarok bűnbakokat keresni, hiszen mindannyian
benne vagyunk, hogy idáig jutottunk. Ki kevésbé, ki mélyebben, de mi mindannyian. Ezért úgy érzem,
hogy egyszer s mindenkorra zárjuk le végre az elmúlt 20 évet és kezdjük el újra felépíteni azt a
Harkányt, amiben még mi éltünk 40-50 évvel ezelőtt.
Nem vagyok önjelölt, nem is tartom magam annak. Csak hosszas győzködés, invitálás és gondolkodás
után hoztam meg ezt a döntést. Nem voltam, és nem is vagyok egyik pártnak sem a tagja, de ennek
szerintem semmi jelentősége. Nem célom a politizálás. Harkánynak nem politikusokra, hanem tettre
kész emberekre van szüksége. Először is ne ringassuk magunkat hiú ábrándokban. Ne várjuk, nem
várhatjuk el, hogy a politikai pártok oldják meg a gondjainkat! Ne várjuk, hogy madzagon rángatott
idegen emberek irányítsák sorsunk alakulását! A helyi problémákat csakis mi, Harkányiak tudjuk
orvosolni! Itt élek születésem óta. Tökéletesen átlátom a ránk nehezedő gondokat. A munkámból
adódó tapasztalatokat és a vendégeim által begyűjtött információkat kívánom felhasználni a jövő
alakítására.
Azt, hogy KÉPVISELŐ, a szó szoros értelmében szeretném megvalósítani! Mindenki fordulhat hozzám
bizalommal, csakis Harkány és a harkányiak képviselete lehet az elsődleges szempontom!

Nem szeretnék itt senkit sem az ígéreteimmel bombázni! Az elmúlt időszakokban kaptunk ebből épp
eleget. Döntse el mindenki a saját belátása szerint, hogy azokból az ígéretekből mi valósult meg. Egy
dolgot szeretnék – de azt nagyon: az én édesapám egy igen tisztességes, becsületes, a mai napig
köztiszteletben álló ember volt. Szeretném, ha majdan rám is így emlékeznének a Harkányiak. Ezért is
fogok dolgozni, csakis Harkányért és a Harkányiakért.
Nagyon sok elképzelésem, ötletem és tervem van a „hogyan tovább”- ról. Ezeket most nem sorolnám
föl, mivel a megvalósításhoz kellenek a képviselő társak, a polgármester, a hivatali apparátus és
végül, de nem utolsó sorban Önök, Harkányi Lakosok, akik tényleg itt képzelik el a jövőjüket és a
gyermekeik, unokáik jövőjét. Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, mindenki meg fogja ismerni
terveimet és bármikor, bármelyikükkel megvitathatjuk, hogy jót gondoltam- e, vagy sem. Abban az
esetben, ha nem kerülnék be a testületbe, akkor sem leszek sértett ember, akkor is szívesen
megosztom gondolataimat és tapasztalataimat a képviselő urakkal, ha igényt tartanak rá. Szívesen
segítek bárkinek bármikor, mivel nem a pozíció a fontos, hanem Harkány felemelkedése.
Ezért is a zászlómra tűzött jelmondatom:
„Független Harkányiak a megtisztulásért, a szebb jövőért!”

