Mit tudhatunk Önről? (személyes információk, foglalkozás, harkányi kötődés,
pártpreferencia)
Hajdú Gábor, 57 éves, 1968 óta Harkányban élő vállalkozó
vagyok. Felsőfokú idegenforgalmi végzettségemnek is köszönhetően, saját
utazási irodámat, a Thermal Travel Utazási Irodát vezetem. Beutaztatással és
programszervezéssel foglalkozom, így a harkányi szálláshelyeket és a környék
látnivalóit kínálva, jelentős szerepet vállaltam a korábbi évek német és cseh,
valamint a jelenlegi délszláv területről érkező vendégforgalom elősegítésében.
Beszélek németül, angolul, horvátul és egy keveset csehül és oroszul.
Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Szeretném szaktudásommal, szorgalmammal, kapcsolataimmal elősegíteni, hogy kimozduljon
fürdővárosunk a jelenlegi, olykor lehangoló helyzetéből. Sajnos sok-sok korábban megfogalmazott és
leírt gondolatom változatlanul aktuális. Európai szintű környezetet, fürdőt és szolgáltatásokat
szeretnék végre látni Harkányban .
Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók érdekeit?.
Hatalmas lehetőség van a kezünkben, mivel Magyarország gyógyturisztikai nagyhatalommá válhat a
jövőben, hiszen ezen a téren kiváló szakembereink vannak és az áraink fele, harmada a külföldön
elérhető áraknak. A kormány elképzelései alapján a gyógyturizmus további fejlesztésére kerül sor
országos szinten, ezt ki kell használnunk, nincs több időnk. Mint képviselő, Önökkel együtt én is egy
büszkén megmutatható Harkány megvalósításáért szeretnék dolgozni!
Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
Korábban voltam már önkormányzati képviselő, jelenleg civil egyesületeknek vagyok tagja ( PÖH ,
Zöld Forrás, ) és szakmai vonalon a helyi TDM ( Harkányi Turisztikai Egyesület ) és a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara siklósi városi elnökségébe is megválasztottak.
Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Mivel pártnak nem vagyok tagja, így szabad véleményalkotással kritikát fogalmazhatok meg a jobb
és a bal oldal felé is, persze az más kérdés, hogy mit hallanak meg belőle. Úgy vélem eddig senkit
sem bántottam meg emberi méltóságában, mindkét oldalon vannak barátaim, akikkel szívesen
vitázom. Fontos a nyitott politizálás, minden okos gondolatra szükség van! Véleményem szerint egy
ekkora településen, nem a különböző pártok politikájának kell érvényesülnie, hanem nekünk,
embereknek kell szót értenünk egymással, városunk és gyermekeink jövője érdekében
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy hiányolja-e
valamelyiket?
Sajnos a nem kellőképpen átgondolt fürdővásárlás teljesen gúzsba kötötte továbbfejlődési
lehetőségeinket. Városunk jelenlegi állapotában csak a gyenge fizetőképességű, alacsony költésszintű
vendégkört képes megtartani, infrastruktúrája nem teszi lehetővé igényesebb vendégkör fogadását.
Megindultak látványos szálláshelyfejlesztések, ám a fürdő és környezete lemaradt ebben a fejlődésben
és így a szállodák nehezen tudnak gazdaságosan üzemelni. Hiányolom városunk nagyobb
szerepvállalását a fejlesztési irányvonalak tudatos előkészítésében, meghatározásában. Nincs jelenleg
kézzelfogható gazdaságfejlesztési elképzelésünk.

Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Elsősorban saját magunkon kell tevékenyen segítenünk, ne várjuk mindig a „csodát”, ám az
adósságrendezés Harkány szempontjából életbevágóan fontos lenne. Melegvízre épülő, úgynevezett
„wellness” turizmust kiépíteni, működtetni szinte mindenütt lehetséges. Nekünk csakis a páratlan
gyógyvízkincsünkre épülő turizmus határozhatja meg a jövőnket, hiszen az egészségük érdekében az
emberek hajlandóak mindig is áldozni. További fürdőfejlesztés, korszerűsítés az alapja Harkány
fejlődésének.
Cél: utolérni a többi ismert fürdővárost, ám közben hangsúlyozni kell egyedi adottságainkat,
különlegességünket!
Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
A turisztikai szezon elején és végén, tavasszal és ősszel, a polgármester és a képviselők, a
vállalkozókat, a lakosságot meghívva, egy baráti beszélgetés keretén belül értékelje a tervezett és az
elvégzett munkát közösen, vagyis mit tettünk jól és rosszul, mit is kell másként tenni a közös
boldogulásunk érdekében. Remélem a jövőben erre végre sor kerülhet, hiszen egymásra vagyunk
utalva.
Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
A kulcsszavak: Tervek – együttműködés – közös akarat. Ne a véleménykülönbségeket, hanem a
kapcsolódási pontokat, közös célokat keressük! Nagyon fontos lenne az egyéni és pártkapcsolatok
kihasználása városunk fejlődése érdekében. Kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes politizálást,
megosztottság és személyeskedés nélkül, megtartva és növelve minden eddig elért pozitív eredményt.
A célok megvalósításáért el kell érnünk azt, hogy az itt élő emberek ne vetélytársai, ellenségei
legyenek egymásnak, hanem partnerei.
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először lépéseket
tenne?
Rendkívül fontos a régiós összefogás, a térségi, regionális fejlesztési lehetőségeket tekintve.
Az uniós források elnyeréséhez rendkívül fontos és döntő szerepet kap a regionális szint stabilizálása
és megerősödése, esetünkben a Harkány-Siklós-Villányi térség, összefogással jó eséllyel pályázhat
támogatásra. Külön-külön mindenki gyengébb marad és kevésbé eredményes !
Harkányban először is az eladni kívánt terméket, a fürdőnket és szolgáltatásait, na meg a környezetét
kell napjaink elvárható színvonalára emelni, el kell végre kezdenünk tudatosan újra felépíteni Harkány
jó hírnevét. A fejlesztések által új szolgáltatásokat kell nyújtanunk, hogy érdemes legyen eljönni az
embereknek Harkányba, megőrizhessék egészségüket, visszaszerezhessék testi és lelki épségüket.
Feltétlen szüksége van a városunknak egy közép és hosszú távú gazdasági tervre!
Fejlődés - kiszámíthatóság - bizalom = befektetői érdeklődés, javuló vendégforgalom.
Bízom abban, hogy sikerül majd Önöknek jó döntést hozniuk a választások során, bízom az Önök
bölcsességében, a magam részéről pedig segíteni szeretnék egy sikeresebb Harkány felépítésében.
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