Tisztelettel üdvözlök mindenkit!
Dezőné Szabadi Erzsébet, 50 éves „tüke” (minimum 5 generációra visszamenőleg) harkányi lakos
vagyok. Férjem, Dező József bádogos vállalkozóként dolgozik Harkányban. Lányunk, Zsuzsanna
16 éves, a Pécsi Református Gimnázium tanulója. Szüleim és testvérem szomszédságában, saját
családi házunkban élünk a főutcán.
Az iskoláim elvégzése után az idegenforgalomban helyezkedtem el, helyben. Dolgoztam a
Cooptouristnál, IBUSZ-nál, Dorádó Travel-nél. Rövid kitérőt tettem a Domus-Invest
Ingatlanirodánál és a Tollas Pincészet Borszaküzletében. Ezt követően recepciósként dolgoztam a
Korona és az Arboretum Hotelben is. Jelenleg egy KFT alkalmazottja vagyok, mint valutaváltó.
Rendelkezem német nyelvvizsgával, de elboldogulok a horvát és az angol nyelvvel is.
Semmilyen pártnak nem voltam és nem is vagyok tagja.
Köztudott, hogy Harkány az idegenforgalomból élt és jelenleg is ebből éldegél. Úgy gondolom,
remélem helyesen, hogy 30 év tapasztalatával a hátam mögött, egy „normális” képviselő-testülettel
a város és lakosai javára lehetek.
Mivel nincs saját „nyers húsom”,- amit a tűzhöz közel kerülve sütögessek, - ezért a város érdekei
lennének az elsők és utolsók.
Itt élek, itt dolgozom, itt adózom (elmaradás és kibúvok nélkül) 50 éve.
A közös munkát elképzelni olyan emberekkel tudom, akik legalább megközelítően hasonlóan
gondolkodnak, mint én. Az okos ötletekhez, bizonyos helyzetekben, rugalmasan viszonyulok.
Sok olyan nem fontos beruházás helyett (hadd ne írjak példákat!) elsődlegesen a fürdőre kellett
volna helyezni a hangsúlyt, mivel ez a város éltető eleme.
Szeretném, ha jó döntéseket követően a Harkányi Fürdő méltó helyére kerülne (természetesen a
fejlesztése után) nem csak Magyarország gyógyfürdői közt.
Támogatnék minden olyan ötletet, ami a város előrelépését segíti és a helyi vállalkozások javát
szolgálja.
Elvárásom az új testülettel szemben, - lehet hogy ebben a világban már utópisztikus, - ne legyen
korrupció és „FÜLEMÜLE” reakció.
Újra és újra csak a strandhoz tudok visszatérni. Amíg nincs fejlesztés, (és ez nem megy egyik napról
a másikra) addig is egy átgondolt és megalapozott MARKETING tevékenységben látom a
megoldás kezdetét.
Sok sikert kívánok a leendő képviselő-testületnek a munkájához, és a választóknak a helyes
döntésekhez.
Viszontlátásra, 2013.03.10.-én!
Dezőné Szabadi Erzsébet.

