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Mit tudhatunk Önről? (személyes információk, foglalkozás,
harkányi kötődés, pártpreferencia)
1976-ban születtem Siklóson. Nős vagyok, 3 gyermekünket
szeretettel neveljük. Kereskedőnek tanultam, majd
érettségiztem. Ingatlan értékbecslő és közvetítő illetve
valutapénztáros végzettséggel rendelkezem. Horvát nyelvből
alapfokú nyelvvizsgám van. 1997-ben indítottam
vállalkozásom pénzváltás profillal. 2006-ban nyitottuk az
Ametiszt Hotelt Harkányban, amit feleségemmel családi
vállalkozásként üzemeltetünk. 16 évi vállalkozói,
cégvezetési gyakorlatom van. 10-15 embernek biztosítunk
munkát.
A választáson függetlenként indulok. Nincs és nem is volt
semmilyen pártkapcsolatom. Keresztény konzervatívként határozom meg magam.
Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Nincs fürdőigazgató, polgármester, képviselőtestület. Az irányítás hiánya nagy károkat okoz.
Harkány hírneve, történelme, összerakott vagyonunk, jövőnk bizonytalanná vált. A kialakult
helyzet miatt felajánlom munkámat a közösség szolgálatára.
Megdöbbentő számomra, hogy mindenki vágya az összefogás, de az utcán mindenki
mindenkit szid. Ezen kell legelőször változtatni, minden embernek.
Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók érdekeit?
Szempontjaim a józan, logikus és átlátható gondolkodás és gazdálkodás.
Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
A Harkányi Turisztikai Egyesületnek vagyok tagja.
Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Biztos vagyok abban, hogy az összes jelölt jó szándék vezérelve vállalta ezt a feladatot. A
választók majd eldöntik, kikre bízzák a város dolgait. A feladat, hogy a mindenki által remélt
és vizionált fellendülés elinduljon.
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy
hiányolja-e valamelyiket?
A fürdővásárlást jó ötletnek tartottam, örültem neki. Egy ilyen üzleti döntés évtizedekre
határozza meg a település jövőjét. Akkor nem gondoltuk, hogy ilyen mély válság is
előfordulhat. Most már tudjuk. A válság súlyosabban érinti a várost, mert sajnos a vásárlás
után nem lett átalakítva a fürdő és a város működése. Racionális reformok nem valósultak
meg. A marketing munkája a településnek és a fürdőnek nem elég hatékony, sőt az se
tisztázott, hogy kinek a feladata lenne. Itt a marketing költségvetés finanszírozására gondolok.
Harkány elfesztiválozott, elbulizott az elmúlt 20 évben meglátásom szerint a mai értéken

számolva 1 milliárd forintot. Emlékeznek milyen pazar tűzijátékok voltak? Akkor nagyon
tetszett mindenkinek. Ennek volt eredménye? Most megvan. Közben a város nem tudott
önerőként 300 millió forintot felmutatni az elmúlt évben a nyertes pályázathoz. Majdnem el
lett kótyavetyélve a fürdő, amit 1,6 milliárdért vásárolt a város.
Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Nagyban függ az adósságátvállalás mértékétől. Harkány jövőjét, egy tradíciókat magával
hordozó nemzetközi hírű gyógyüdülő helynek képzelem. Állítsuk vissza a patináját a
városnak! Nem utánozni kell más fürdővárosokat, támaszkodjunk Harkány egyedi
adottságainkra, a gyógyvízre és természeti adottságainkra.
Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
Ezt az igények és célok megfogalmazása után tudnám meghatározni.
Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
Vegyenek részt a munkában a legjobb tudásuk szerint. Képviseljék a várost a harkányiak
érdekében. Legyenek nyitottak azokra az irányvonalakra, ami a turizmust építik, terelgetik.
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először
lépéseket tenne?
Az eredményes munkához nyugalomra van szükség, minden energiánkat, a lakosságnak is a
feladatra kell összpontosítani. A megválasztott képviselők jó szándékát, rátermettségét firtató
felvetések a munkáról veszik el a figyelmet. Ezért mindenkit arra kérek, hogy fogadják el a
képviselőket.
- szeretnék látni egy pontos város és fürdő mérleget és leltárt. A számok és lehetőségek
ismeretében kell a megválasztott képviselőkkel, a várossal egyeztetve kialakítani, hogy mik a
lehetőségeink.
- elsődlegesen képviselném megválasztásom esetén a fürdő működésének áttekintését, új
vezető választását, a teljes működési struktúra hathatós és gyors felülvizsgálatát.
- kidolgozni a város- és a fürdővezetés, a vállalkozók és a TDM szoros és egyirányú
folyamatos együttműködését, együttgondolkodását.
Ígérem a harkányiaknak, hogy megválasztásom esetén, ha a fürdőre komoly befektetői ajánlat
érkezne, akkor kezdeményezném a döntési szakasz előtt a pontos szerződési feltételek
nyilvánosságra hozatalát és egy népszavazás kiírását az ajánlat elfogadásának ügyében.
Működjünk együtt egy jól működő Harkányért!

