Barla Szabó Zsolt

1960-ban születtem. Villamos üzemmérnöki képesítésemet a Kandó
Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán szereztem 1983-ban.
Gyermekkoromat és életem meghatározó részét Harkányban töltöttem.
Nekem Harkányról elsősorban édesapám és a Kórház (ahol sokáig
laktunk), az óvoda (ahol először találkoztam barátaimmal), az iskola (ahol
tudást és az életre szóló kapcsolatokat szereztem) és persze a strandfürdő
(ahol felejthetetlenek voltak a nyarak) jut eszembe. Harkány számomra a
múlt, a család, a barátok és a kedves ismerősök, mindaz, amire egy ember
szívesen emlékezik.
Ezért fontos nekem, és ezért nem mindegy, hogy kik vezetik ezt a várost. Így gondoltam 2010-ben is,
amikor barátaimmal úgy döntöttünk, elég a lecsúszásból, nyissunk Harkány számára új fejezetet.
Sajnos az új fejezet nem úgy kezdődött, ahogyan elképzeltem. Többször, több helyen leírtam már, de
most is fontosnak tartom elmondani: olyan súlyos, morálisan feloldhatatlan helyzetbe kerültem
frissen megválasztott polgármesterünk miatt, hogy az akkor elnyert képviselői megbízatást vissza
kellett adnom. Hogy érthető legyek, nyíltan szembe kellett volna fordulnom azzal az emberrel, akit
két hónappal azelőtt még nagy lelkesedéssel támogattam és ajánlottam Harkánynak. A morális
iránytű 180 fokkal eltért a kijelölt iránytól, ezt nem sokkal később képviselőtársaim is észrevették…
de nekik két év kellet még, hogy lépjenek.
Most itt tartunk. Március 10-én Önök újra dönteni fognak.
Amit ajánlani tudok az az, amit eddig is tettem.
Csapatban gondolkodva segíteni a várost: kapcsolatépítéssel, rendezvények szervezésével,
szakemberek megnyerésével, tudásuk hasznosításával, Harkány érdekében. Ez utóbbi területen
komoly segítséget ajánlott az újjászerveződött Kisgazda Párt megyei szervezete, melynek tagjai
között több mérnököt is megismerhettem. Hamar meggyőztek róla, hogy nekem is köztük a helyem.
Ezért kerül ezen a választáson már a nevem mellé az FKGP jelölés. Nálam elsődleges a szakmai
hozzáértés, legyen az turisztika, marketing, pénzügy vagy műszaki terület. Nagyon fontos, hogy
minden, a várost érintő lényeges döntésnél ott legyenek a megfelelő, felkészült szakemberek.
Számítok a harkányiak véleményére és tovább szeretném folytatni azt a munkát, amit a Polgári
Összefogás Harkányért Egyesületben barátaimmal elkezdtünk. Továbbra is szerkesztjük és kiadjuk az
Új Harkányi Hírek újságot, amely teljesen önfenntartó. Meggyőződésem, hogy kell a civil kontroll, és
ezt egy egyesület keretein belül lehet a leghatékonyabban érvényesíteni. A mi javaslatunkra hozták
létre például a testület mellett működő, Terehegy és a Víkendtelep problémáit tolmácsoló külsős
képviselő csoportot.
A testületi munka csapatmunka, és a csapatnak része kell, hogy legyen a polgármester is. De ez nem
szervilis szavazgatást, hanem kőkemény, Harkány érdekeit elsődlegesen szem előtt tartó kontrollt
jelent. Ez egyébként a leköszönt testület esetében jól működött.
Harkány csak úgy menthető meg, ha itt tudjuk tartani a tehetséges fiatalokat. De ehhez lehetőséget
kell adni, első sorban a helyi vállalkozóknak, hogy munkahelyek jöhessenek létre. Ez nem megy
magától. Szükség van hosszú távú tervekre, amik rögzítik a fejlesztési irányokat és meghatározzák az
ehhez szükséges feladatokat és forrásokat. Nem szabad, hogy stratégiai területek kerüljenek idegen
kézbe, ahogy ez a közelmúltban történt a Gépállomás esetében!
Bemutatkozásomat egy idézettel zárom melyet a Harkányi Választási Hírlevél 2 számában
fogalmaztam meg.
„Most is és a jövőben is bírálni fogom azt, aki felrúgja az alapvető emberi normákat, aki elárulja
Harkány érdekeit, legyen az polgármester vagy bárki más.”
Ha Önök is egyet értenek a fent felvázolt gondolatokkal, kérem, támogassanak szavazataikkal március
10-én.

