Mit tudhatunk Önről? (személyes információk, foglalkozás, harkányi kötődés, pártpreferencia)
Gitta Gábor vagyok, 1978. szeptember elsején születtem,
születésem óta harkányi (terehegyi) vagyok. 4-5 éves koromban
kezdett el érdekelni a vendéglátás, az általános elvégzése után
természetesen vendéglátós iskolába mentem, ahol 1997-ben
végeztem. Első igazi munkahelyem a régi Bányász volt, mely akkor
már Kocsi csárda néven üzemelt. Itt megtanultam a kerthelység
mérete miatt, hogy mi az a talpalás, hogy kell a vendéggel bánni, ha
csak pár másodpercnyi időm van mindenkire. Persze megtanultam
azt is, hogy miként ronthatom el az életemet a minden estés
szórakozásokkal. Azt hiszem ebből még idejében ki tudtam szállni.
Ezek után pár munkahelyen megfordultam, néha elkacsintgattam a
vendéglátástól és Harkánytól is, de mindig visszahúzott a szívem.
Harkány szezonális jellegéből kifolyólag téli időszakban ki tudtam
próbálni magam pár helyen és tudtam magam tovább képezni is.
Időközben megszereztem az üzletvezetőit, barista és sommelier tanfolyamot végeztem majd a
hobbimmal kapcsolatban is szereztem pár bizonyítványt, mint számítógép szerelő és hálózat építő,
megcsináltam egy ECDL vizsgát, majd a Cisco Networking Academy-n keresztül egy Cisco IT Essentials
bizonyítvánnyal gazdagítottam „gyűjteményemet”.
Dolgoztam egy évet Angliában is, ahol az eredeti szakmámban tudtam elhelyezkedni, majd a
sok éves tapasztalatomból kifolyólag étterem vezetőként fejeztem be külföldi pályafutásomat.
Marketing/direktmarketing terén is bővítettem tapasztalataimat egy rövid időre. Direkt marketinges
időszak alatt a Dunántúl településeit jártuk, ahol a városok illetve az ott található nagyobb
intézmények, cégek vezetőivel tárgyaltunk, sok tapasztalatot és információt szereztem, illetve nagyon
sok jó kapcsolatot kiépítettem ez által. Kapcsolatrendszeremet a mai napig építem és ápolom. Jó
viszonyban vagyok intézmények, cégek vezetőivel, amatőr és profi fellépőkkel.
Jelenlegi munkahelyemen a felszolgáláson felül próbálom gyarapítani a vendégek számát,
odafigyelésemmel, kisebb-nagyobb események leszervezésével, télen pedig azon fáradozunk, hogy
vendégeinknek ismét tudjunk valami jót, valami újat nyújtani, ami miatt visszatérnek hozzánk és
Harkányba.
Függetlenként indultam, mert egyik párt politikáját sem mondhatom 100 százalékig
magaménak. Nem láttam értelmét annak, hogy bármely párt támogatását megszerezzem annak
érdekében csak, hogy könnyebben bekerülhessek a képviselő testületbe.

Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Évek óta figyelem, hogy mi történik a helyi politikában, mindig a háttérbe húzódva, nem
kinyilvánítva a véleményem. Pár alkalommal már gondolkodtam ezen a hivatáson, fellángolt bennem
valami, viszont eddig nem éreztem idejét. Most, a decemberi 17.-i közmeghallgatás után pár helyi
vendéglátós véleményét kérdeztem az indulásommal kapcsolatban, ők támogatták az ötletet,
bátorítottak.

Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók érdekeit?
A vendéglátósokat (tulajdonosok, ott dolgozók) és a terehegyieket szeretném képviselni,
természetesen ez nem azt jelenti, hogy a többi harkányival nem kívánok foglalkozni. Szeretném, ha
mindenki, aki itt él és dolgozik, úgy érezné, hogy tartozik valahova, foglalkoznak vele, megbecsülik és
lehet jövője Harkányban.
Melyik polgármesterjelölttel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
Polgármesterként és képviselőként megfelelő munkatárs, az a személy illetve azok a
személyek, akik Harkány közös érdekeit tartják szem előtt.
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy hiányoljae valamelyiket?
Nem kívánok foglalkozni a múlttal. Sem az elmúlt két és fél évvel sem az előtte lévő húsz
évvel. Úgy gondolom, hogy csak az időnket vesztegetnénk hibák feltárásával, felesleges
kutakodásokkal az helyett, hogy Harkány jövőjén dolgoznánk.
Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először lépéseket
tenne?
Tudom, nem kevés munka és erőfeszítés, de szeretném, ha Harkányban akkora
vendégsereget lehetne látni, mint ezelőtt 20-25 évvel.
Harkány összképén mindenképpen javítani kell, ez elsősorban a fürdőnél és a belvárosnál
kell, hogy jelentkezzen, de nem elhanyagolható a víkend telep, a terehegyi városrész, a hegyoldal és
az oda vezető utak. Igyekeznünk kell a munkahelyteremtéssel. Sajnos egyre több a munkanélküli, a
gazdasági helyzet és a fogyatkozó vendégek miatt. Plusz dolgokat kell vendégeinknek kínálni,
kitalálni, vagy másnál már bevált használható, akár meglepő marketing eszközöket bevetni.
Az üvegház helyreállítása a strand területén nem rossz ötlet, a palackozó nem tudom milyen
állapotban van, de biztos van megfelelő pályázat, amellyel újra indítható és bővíthető lenne, a helyi
vállalkozók harkányi vizet árulhatnának, ez több embernek is munkalehetőség lenne, a nettó bevétel
nagy részét pedig a fürdő fejlesztésére lehet fordítani.
Az adók mérséklésével is kell foglalkoznunk. Sajnos jelenleg is sok olyan vállalkozás van,
melyeknek irreális árakkal kell dolgozniuk ahhoz, hogy ki tudják termelni a munkabéreket és az
adókat, amely a vendégek fogyásával egyre nehezebb.
Az idegenforgalmi adó mértékét is lehetne csökkenteni, mely vonzóbbá tehetné városunkat
az üdülni vágyok részére, ráadásul ingyenes reklám lehetne a médiában az ország legalacsonyabb
IFA-val dolgozó városaként. Természetesen ehhez kell az is, hogy a szállásadók ne csak a 40%-át
jelentsék be a vendégéjszakáknak, hanem legalább 80%-át (a cél 100%), melyet komolyabb és
szigorúbb ellenőrzésekkel lehet betartatni. Hosszú távon ez plusz bevételt jelenthet az
önkormányzatnak a sok kicsi sokra megy elven.

(430Ft*100vé)*40%=17.200Ft
(pl.:249Ft*100vé)*80%=19.920Ft
Ez 2.720 Ft különbözet, amelyre még jön az állami támogatás és csak egy éjszaka 100 fő
vendéglétszám esetén.
Terehegyen a faluház nagyobb kihasználtságot kíván meg, ahova rengeteg olyan rendezvényt
ki lehet vinni, amely szól minden korosztálynak. 2011 telén kezdeményeztem egy terehegyi ifjúsági
klub létrehozását, hiszen itt is sok fiatal van, nem biztos, hogy késő délután vagy este elengedik őket
be Harkányba. A faluház egy kisebbik termére és pár darab használt számítógépre illetve asztalokra
és padokra kaptam/kaptunk ígéretet először 2012. márciusra, majd áprilisra. Az eszközök többszöri
kérésre sem érkeztek ki. Ezt a kezdeményezést is szeretném megvalósítani.
A faluházzal szemben van egy játszóterünk, melyet az itt élő szülők véleménye alapján
bővíteni és javítani kellene, valamint nem ártana egy kerítés is köré. A játszótér mellett pedig van egy
nagy terünk, melyet szépen lehetne parkosítani, pár paddal, virágokkal ellátni.
Sok nyugdíjas, nehezen közlekedő él itt, akiknek az orvos, gyógyszertár vagy akár egy
egyszerű bevásárlás nehézséget jelent, amely egy kisbusszal megoldható lenne számukra.
Sportok terén szorgalmaznám az úszás és a lovassport kiemeltebb támogatását. Mind a két
sportág nagy vonzerővel bír, főleg, ha sikerül eljutnunk egy fedett úszómedence megépítéséig,
illetve, ha fel tudjuk éleszteni a lovas szakosztályunkat.
A fent felsoroltak némelyikéhez elég egy kis összefogás, szervezés és kisebb-nagyobb
csapatokkal megvalósítható akár közpénz nélkül is. A nagyobb volumenű fejlesztések, mind csak
ötletek, javaslatok, amelyeket csak akkor lehet biztosra ígérni, ha pontosabban látjuk a
lehetőségeket, hiszen az étteremben is hiába ajánlok a vendégnek valamit, biztosat nem tudok
mondani, amíg nem ismerem a konyha lehetőségeit.

Köszönöm, ha végigolvasta, köszönöm, ha bizalmat szavaz nekem!
Kérdéseikkel, ötleteikkel forduljanak hozzám bizalommal
a következő elérhetőségek bármelyikén:
+36 30 284 20 75
gaborgitta@vipmail.hu

