Mit tudhatunk Önről? (személyes információk, foglalkozás, harkányi kötődés, pártpreferencia)
Bárkányi Zsolt harkányi lakos vagyok. 35 éves, nős, két gyermek édesapja. 25 éve élek
Harkányban. Városunkban 17 éves korom óta dolgozom, mint vállalkozó. Több
vállalkozásom volt és van. Tevékenykedtem vendéglátásban, kereskedelemben, pénzügyi
területen. Vállalkozásom egy része jelenleg is Harkányban működik. Pártpreferenciámat
illetően Fidesz tag vagyok az újjá alakult helyi szervezetben, előtte nem voltam semmilyen
párt vagy szervezet tagja.
Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Szeretnék, a város hasznára lenni, mivel úgy érzem, hogy a velem korabeliek vagy a fiatalabb
korosztály teljesen kivonja magát a Harkányi közéletből, politikából. Meglátásom az, hogy
nagyon kis aktivitást mutatunk ezen a területen. A magam szerény módján szeretnék
változtatni ezen, aktívan kivenni részem a város ügyes-bajos dolgaiból. Véleményem, hogy
mindenképp kell egy vérfrissítés a vezetésben, mivel évtizedek óta - kisebb változásokkal ugyanazok az emberek vettek részt a város vezetésében. Sajnos a tapasztalatok és a jelenlegi
helyzet azt mutatja, hogy a várva-várt sikerek és eredmények nem következtek be.
Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók érdekeit?
Nagyon fontos szempontnak látom az emberekkel való mindennapi kapcsolat tartását. A lakosság
véleményére az évi egy alkalommal megtartott lakossági fórumot egyenlőnek tartom a
nullával. Lebonyolításán is drasztikus változást kell végezni sokkal közvetlenebb kapcsolatot,
kell kialakítani a város vezetése és a lakosság között. Megválasztásom esetén képviselő
társaim fejében szeretném tartani, hogy mi vagyunk a választokért és nem Ők értünk.
Számunkra nem csak jogok, hanem sokkal inkább kötelezettségek és felelősség keletkezik
megválasztásunkkal, mellyel élni és nem visszaélni illik!
Nagyon fontos szempontnak tartom továbbá a helyi vállalkozók véleményét, mivel nekik kellene
a város motorjának lenni. Sajnos az előző és a mostani vezetés is igen csekély érdeklődést
mutatott ezen emberek véleményére.
Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
. Elmúlt években gyermekeim nevelésével, valamint vállalkozásom fejlesztésén dolgoztam, így a
közéletben való részvételem az óvodai, iskolai és egyéb rendezvények támogatásában merült
ki. Szerencsére a gyermekeim, valamint vállalkozásom is sikeresen fejlődik, így a jövőben
egyre több időm marad a Harkányi közéletre.
Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Megválasztásom esetén természetesen párttársaimmal, valamint független jelölt társaimmal
tudnék igazán csapatban dolgozni, de természetesen, minden olyan jelölttel, aki indult a
választáson együtt tudok és kell is dolgoznunk Harkány fejlődése érdekében. Kizáró ok az
együttműködésre az önös érdek, valamint városunk kedvezőtlen irányba vezetése lenne.
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy
hiányolja-e valamelyiket?

Sajnos a múlton nem nagyon lehet változtatni azon, lehet keseregni meg elméleteket kreálni, hogy
mi lett volna ha… Üzletembernek tekintem magam és sajnos a mai világban minden egyes
apró hibának nagy ára van. Ezt az árat Harkány már megfizette. Én a jövőben a megoldásokat,
a lehetőséget kívánom keresni, felesleges és hiábavaló időpocsékolásnak tartanám a múlton
történő rágódódást. Tények, állapotok és helyzetek vannak, amelyeket meg kell oldani,
városunk valamint az egész térség fejlődését mielőbb emelkedő pályára kell állítani.
Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Sikeres adósság konszolidáció esetén városunkban nagyon nagy lehetőség van. Óriási munka vár
a következő polgármesterre, valamint a testületre azért, hogy munkánk gyümölcse beérjen és
egy élhető, vidám, kisvárost építsünk fel.
Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
A civil szervezeteket támogatni kell, próbáljanak saját lehetőségeik, elképzeléseik szerint
dolgozni. Művészeti csoportok, sportegyesületek mellett az ifjúsági, valamint a városszépítő,
állatvédő és a környezetvédelmi törekvések támogatását is fontosnak tartom.
Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
Testület minden tekintetben rendelje magát alá a város sikerének. Hozzanak létre rövid és hosszú
távú terveket a város fejlesztésére. Ezek után azt az utat követve próbálják meg tudássukkal,
kapcsolatrendszerükkel kihozni Harkány lehetőségeiből a maximumot. Nagyon sok jelölt van,
így valószínűleg elkerülhetetlen lesz a különböző érdekcsoportok találkozása a testületben.
Tegyék, félre az arroganciát, a személyes ellentéteket és dolgozzunk együtt, legyünk
partnereik egymásnak.
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először lépéseket
tenne?
Szeretném, ha mindenki belátná, hogy városunk jelen állapotában nem versenyképes a régi
valamint a feltörekvő fürdőkkel, üdülőhelyekkel szemben. Ennek nagyon sok apró
összetevője van, de a legnagyobb problémánk az évek óta elmaradt fejlesztések hiánya,
strandunk valamint a város területén. Költségvetésünkhöz, valamint bevételeinkhez képest
nagy hitelállományunk óriási teher. Ezáltal semmilyen fejlesztést nem tudunk megvalósítani.
Legfontosabb dolog az adóság rendezése. Stabil, jól működő Önkormányzat létrehozása.
Sikeres pályázatok elnyerése, folyamatos fejlesztés. Választóink remélhetően belátják, hogy a
mindenkori kormánnyal szembe menni jelen esetben értelmetlen.
Azt szeretném elérni, hogy városunk, virágozzon, a helyiek megtalálják számításaikat. Ne
keljen elvándorolni fiataljainknak, időseinknek.
Kérem, szavazatukkal segítség közösségünk felemelkedését szavazzanak rám és a FIDESZ
jelöltjeire.
Tisztelettel: Bárkányi Zsolt

