Zsiga Balázs vagyok 41 éves, születésem óta harkányi lakos.
Feleségemmel és két gyermekemmel, akik ide járnak, óvodába itt
képzeljük el jövőnket is.
Középiskolába, technikumba Pécsre jártam. Munka mellett a Szolnoki
Főiskola Külgazdasági szakán végeztem tanulmányaimat.
A Siófoki Kőolajvezeték Építő Vállalat alkalmazottjaként több évet
dolgoztam gépésztechnikusként Német és Lengyelországban. Mivel egész
gyermekkoromat a nagytömegű nyüzsgő idegenforgalomban éltem egész
családommal együtt, édesapám is évtizedekig szállodásként dolgozott, így külföldi munkáim
után hazatérve én is az idegenforgalmat választottam. Több mint 10 évig dolgoztam
Harkányban, különböző szállodákban. Azonban a lehetőségek ezen a területen folyamatosan
csak szűkültek, ezért úgy döntöttem, tudásomat, tanulmányaimat bővítenem szükséges. Egy
kereskedelmi vállalatnál dolgoztam először Ausztriában, később itthon vezető beosztásban.
Innét munkám az ország jóval távolabbi részére szólított volna, ezért a lehetőséget
kihasználva a Harkányi Gyógyfürdőnél vállaltam munkát. Napi munkakörömön felül
kidolgoztam egy ellenőrzési majd egy takarítási szabályzatot, feladataim teljesítése közben
nem egyezett véleményem a vezetéssel. Így ezért 2012 karácsonyától fő időmet az
elmebajnokságtól szabadultan, a családom körében tölthetem.
Megválasztásom esetén fő célomnak tekintem a közel 200 éves fürdőnk méltó helyre
emelését mind országos mind nemzetközi szinten. Városunk fejlődési irányát nem csak
ebben látom, környezeti adottságainkat kihasználva sok lehetőség rejlik más vállalkozások
indításával hosszú távú folyamatos fejlődésének kedvező biztosításával. A lakosság szélesebb
körű foglalkoztatását új munkahelyek megteremtésével is lehet segíteni, nem elfeledkezve a
szomszédos Horvátország közelgő Uniós csatlakozását.
Városunk múltjában a törésvonalat ott látom, hogy a fürdőnk teljes egészében saját
tulajdonba kerülése akkora mámort okozott, hogy településünk nagymértékben
elkényelmesedett, figyelmen kívül hagyta a konkurenciákat, bezárkózott és cselekedetek
hiányában pedig egyenes volt az út a jelenhez.
Gyermekeim, családom és nem utolsósorban városunk további jövőjét tekintve, úgy érzem
kötelességem felvállalni a képviselőtestületi jelölést, megmérettetést.
Vezetőségi tagja vagyok a Polgári Összefogás Harkányért Egyesületnek és a Harkány SE
labdarúgó szakosztályának. Aktív játékosa vagyok a Harkányi Öregfiúk labdarugó csapatnak.
Több mint 6 éve vagyok tagja a Kereszténydemokrata Néppártnak, mivel értékrendemet az
újraalakult Független Kisgazdapárt is elfogadja így támogatásáról biztosított.
Elég erőt és ambíciót érzek magamban. Várom a feladatokat, kihívásokat, és tudom miért
érdemes keményen dolgozni. Remélem, elindul és a megfelelő irányba terelődik a város
fejlődése. Munkámmal a harkányiak életét szeretném segíteni, ügyelve arra, hogy minden
korosztály, társadalmi réteg, a település kedvező vagy kedvezőtlenebb helyen élő lakosa
megtalálja számításait.

