Mit tudhatunk Önről? (személyes információk, foglalkozás, harkányi
kötődés, pártpreferencia)

Kerécz Tamás 58 éves, nős vagyok, három nagykorú
gyermekem van.
Nem vagyok párt tagja, nem járok politikai rendezvényekre, a
barátaimat az emberségük, nem a politikai hovatartozásuk
alapján választom.

1994-óta Harkányban dolgozom, az éber életem nagyobb részét itt töltöm. Úgy alakult,
hogy a város legerősebben prosperáló cégeit vezettem/vezetem.
1994-2001 között a fürdő gazdasági igazgatója voltam. Akkor telt ki a becsületem, amikor
nem voltam hajlandó a Bartók Béla út nyugati bejáratához áthelyezni a főbejáratot és még a
tervezését is akadályoztam. Ráadásul nem vállaltam, hogy gazdasági igazgatóként a megyei
közgyűlés delegáltja legyek az alku szerint, amit a polgármester és a közgyűlés elnöke a
megkérdezésem nélkül kötött.
A tulajdonosok folyton egymás ellen akartak felhasználni az 50%-os tulajdonlás okán,
ahelyett, hogy egymással tisztázták volna a dolgaikat, folyamatosan olyan elvárásokat
fogalmaztak meg amelyek valójában nem rám tartoztak.
Mindenesetre amíg én vezettem a fürdőt a 740 ezer fős mélypontról egy millió fölé
emeltük a vendégszámot, hitelképessé és így fejlődőképessé váltunk 3-4 év alatt.
2005-óta a kórházat vezetem. A csődhelyzetből kilábaltunk, a társaság saját tőkéje a
tulajdonrész névértékének tízszeresére, több mint kétmilliárdra nőtt. Az egyetlen olyan vidéki
kórház a harkányi, amely 80%-kal növelni tudta a kapacitását, ehhez sok segítséget kaptunk
2010-ig a közgyűlés KDNP-s elnökétől.
Hatodik éve nyereségesen gazdálkodunk, amit nem sok kórház mondhat el magáról. Sajnos a
térség legnagyobb foglalkoztatója lettünk, háromszáznál többen dolgoznak a kórházban.
A fejlesztésekhez 6 millió EUR hitelt vettünk fel, úgy tudtuk megvalósítani az eddigi több
mint 3 milliárdos fejlesztést, hogy közel hatszáz millió forint áll március végétől a
rendelkezésünkre, amit törlesztésre (öt évre elegendő), vagy ha a tulajdonosok úgy akarják
további beruházásokra fordíthatunk. Az idén esedékes közel 950 millióforintos
fejlesztésekhez több mint 900 millió forint támogatást nyertünk.
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Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Szinte lehetetlen megalapozott szakszerű lépéseket tenni, mert a pártpolitikába bújtatott
magánérdek mindent deformál.
Egy akkora településen, mint Harkány csak bukáshoz vezethet a pártoskodás, ezért nem
fogadtam el egyik párt támogatását sem.
Azt hittem, elég ha jól végzem a dolgom és azzal foglalkozom, amihez értek, nem tudom
megszokni, hogy a szakmaiság csak addig tart amíg nem ütközik valaki harácsolási kedvével,
a vége többnyire az lett, hogy szakmai ellenérvek híján néhányan vádaskodásba menekültek.
Tőlem mindig elvárták a szaktudást többnyire olyan emberek, akik nem sok mindenhez
értettek, de legalábbis az álmaikat üldözve a közösség értékeit kockáztatták. Ha már így
alakult, hogy a város legnagyobb gazdasági társaságait sikeresen vezethettem, talán tudok
tenni valami hasznosat, ha már a legnagyobbnak tűnő baj gazdasági.
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Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók
érdekeit?
Nem lehet szétválasztani a választók és a város érdekeit. A város a „harkányiak”: az Ő
kötődésük, elkötelezettségük, indulataik, örömeik tévelygéseik.
Minden olyan kezdeményezést támogatni fogok, amely a város és a városhoz kötődő
vállalkozások jövőjét szolgálja, mint ahogy eddig is azt tettem!
A közösségbe, az összefogás szükségességébe vetett hitem nem változott, mindig az
esélyegyenlőséget erősítő kezdeményezéseket, többség érdekeit szolgáló fellépést támogattam
és fogom támogatni.
Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
Az elmúlt 25 évben nem vettem részt politikai rendezvényen, és nem csatlakoztam
semmilyen politikai elkötelezettséget elváró csoporthoz.
Azzal, hogy a város legnagyobb cégeit vezettem akarva akaratlanul a közérdeklődés tárgyává
váltam.
Időnként fel kértek szakértőnek.
Az utóbbi fél évben az önkormányzat pénzügyi bizottságának tagjaként meggyőződhettem
arról milyen az, ha a választott funkcióban ülők naponta változtatatják a véleményüket.
Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Minden rendes emberrel, aki nem pártpolitikai demagógiával akarja bizonyítani a várossal
szembeni elkötelezettségét, az persze nem baj ha ért is valamihez.
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy
hiányolja-e valamelyiket?
A személyes ambíciók jellemezték az elmúlt huszonhárom évet. A hozzáértés hiányában
folyamatos ellenség keresés megakadályozta a civil kezdeményezések megerősödését, elvette
az átlag ember kedvét a közéleti szerepléstől.
Ha valaki akart valamit és mások mellé álltak, abból rögvest balost vagy szélsőjobbost kiáltott
az aktuális vezér valamelyik talpnyalója.
A múlt szinte valamennyi döntése lehetett volna sikeres is, azzal az erővel, ahogy
elrontották, elég lett volna az értelmes együttműködést keresni …!
Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Visszakerülni Magyarország első három-öt gyógyhelye közé, méltatlan a jelenlegi 12-15.
hely.
Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
Túl sok nálunk a beszéd, kevés a tett. A választott vezetők 23 éven át mindent megtettek
annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki civil összefogás, ne legyen hagyománya
Harkányban az emberek „önigazgatásának”.
Magyarországon általában nem találta meg a helyét a „civil szféra”, nincs tapasztalata
kultúrája, a választott képviselőtestületek és a civil szerveződések sikeres együttműködésének
Az alapoktól kell kezdeni mindent.
Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
A testület olyan lesz, amilyet a harkányiak választanak. Az elvárások megfogalmazása igazán
csak az összetétel ismeretében lehet megalapozott, anélkül csak általánosságok mondhatóak:
legyen egységes a gyógyhely fejlődését szolgáló kérdésekben, türelmes a civil
kezdeményezések kialakulásával, fejlődésével szemben, tartózkodjon a pártpolitikai
lózungoktól.
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először
lépéseket tenne?
Harkány, mint gyógyhely finanszírozható, fejlesztési programjának útnak indítása!

