Görföl Róbert
Mit tudhatunk Önről? (személyes információk,
foglalkozás, harkányi kötődés, pártpreferencia)
Görföl Róbertnek hívnak. Több mint 50 évre visszanyúló
harkányi gyökerekkel rendelkező helyi fiatal vagyok.
Nagyanyám 30 évet dolgozott a helyi postahivatalban,
édesanyám pedig 19 éve a katolikus templom kántora.
Édesapám 16 éve foglalkozik turisztikával és próbál
egyre több cseh turistát a városba csábítani, tőle tanultam a turisztika alapjait.
Harkányban nőttem fel, itt jártam általános iskolába. A középiskolai tanulmányaimat Győrben a
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végeztem. Pár évnyi útkeresés után (műszaki, majd
turisztikai tanulmányok) végül a turizmust választottam szakmámnak.
Alapvetően jobboldali, keresztény érzelmű ember vagyok, de független képviselőjelöltként indulok a
választáson, mivel úgy gondolom, egy helyi képviselőnek csak a harkányi polgárok érdekeit kell
képviselni és ezt pártpreferenciák nélkül is meg lehet tenni.

Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Azért indulok a választáson, mert változtatni szeretnék az utóbbi évtizedekben kialakult megannyi
helyzeten, amik miatt szépen lassan elsorvad a településünk, tönkremennek a vállalkozások és
elvándorolnak a fiatalok.
A korábbi osztálytalálkozók alkalmával és most, a kopogtatócédulák gyűjtése közben is
szembesültem azzal a ténnyel, hogy korábbi iskolatársaim és ismerőseim nagy része Harkány
közelébe sincs már, sőt az is csoda, ha egyáltalán még Magyarországon vannak. Ez, a szerintem
sajnálatos dolog is motivált arra, hogy elinduljak a választáson.
Meg szeretném mutatni, hogy mi fiatalok is képesek vagyunk tenni a településért, hogy képesek
vagyunk felelős döntéseket hozni és képesek vagyunk helyrehozni a múltban mások által elkövetett,
de mégis a mi jövőnket befolyásoló hibákat.
Meg kívánom mutatni, hogy a településen kialakult negatív folyamatok most még megfordíthatóak!
Ezen szeretnék minden erőmmel munkálkodni, hiszen itt képzelem el a jövőmet és a leendő
gyerekeim és unokáim jövőjét is.

Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók érdekeit?
A helyieknek akkor lesz élhetőbb a város, ha a turizmus újra virágozni fog. Ezért a célért szeretnék
dolgozni. Mivel a családom és én is érdekeltek vagyunk a helyi idegenforgalomban, úgy hiszem, ezt
az ügyet hitelesen és megfelelő tudással tudnám képviselni.
Nem gondolom, hogy én egyedül mindent véghez tudok vinni, ehhez mindenkinek a segítségére
szükség van, hogy együtt elérhessük a közös célt. Tevékeny és őszinte segítségre gondolok, nem
szimpatizánsok és számítók felsorakoztatására.
Az elkövetkező időben nem lehet mindent megoldani egy csapásra. Azonban folyamatosan előre
haladva, átgondoltan el lehet indítani a változást minden területen, mert Harkánynak akkor lehet

jövője, ha szakítunk a múlt hibáival és a jelenlegi csúfos jövőkép megváltoztatásán közösen
munkálkodunk. Nem szeretnék lehetetlen dolgokat ígérni, csak tényleges változást akarok.

Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
Munkám során egyre több harkányival ismerkedtem meg, hiszen ez a munka leginkább az
emberekről szól, de soha nem terveztem tudatosan, hogy fontosabb közéleti szerepeket vállalok.
Akkoriban még csak próbáltam megtalálni a helyem, próbáltam tanulni, tapasztalatot gyűjteni, de ez
a tanulási és tapasztalási folyamat soha nem is fog véget érni.
Figyelemmel kísérve az elmúlt évek eseményeit, két és fél éve a leköszönő testület beiktatásának
napján Kacsúr Tamás barátommal újragondoltuk, az akkor megszűnését bejelentő Harkányi Híreket.
Azért kezdtünk neki az újságnak, hogy a harkányiakat valóban független szemszögből tájékoztassuk
az őket érintő kérdésekről és szerettük volna bebizonyítani, hogy nem csak évi 17 millió Forint
közpénzből lehet ezt a közfeladatot ellátni. Ezt a munkát viszont megválasztásom esetén is folytatni
szeretném, hiszen továbbra is fontosnak tartom a polgárok objektív tájékoztatását, mindezt
továbbra sem közpénzből, hiszen bebizonyítottuk, az újság képes önmagát fenntartani.
Többen az ismerősök köréből tudomásomra adták, hogy egy rendkívül hálátlan feladatra adtam a
fejem a képviselői tisztért való induláskor. Tökéletesen tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy
mindenkinek nem tudok megfelelni, de mégis a többség boldogulását szem előtt tartva hiszem, hogy
a munkámnak kézzel fogható eredményei lesznek.
Tudom, hogy a cél érdekében sok helyen és sok esetben változásokra lesz szükség, amik ugyan nem
lesznek könnyű döntések, de mindenképpen szükségesek, hiszen nem lehetünk elégedettek a dolgok
jelenlegi állásával.

Melyik polgármesterjelölttel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
A két polgármesterjelölt közül a közös munkát Baksai Endre Tamással tudom leginkább elképzelni. A
szüleit és őt is hosszú évek óta ismerem. Édesanyja osztályfőnököm volt az általános iskolában.
Véleményem szerint, egy ilyen fiatal, ugyanakkor megfelelő tudással rendelkező emberre van
szükség a polgármesteri székben. Úgy gondolom, hogy hosszútávon megfelelő megoldás lehet a
város számára egy olyan ember, akinek sikeres saját vállalkozása van, és ugyanilyen sikeresnek
szeretné látni a városunkat. A Bédy-éra alatt nem érvényesülhetett, most pedig nagy szükség van a
megoldásaira.
Megválasztása esetén látok rá esélyt, hogy a kormány álláspontja is változzon Harkány megítélésével
kapcsolatban. Reményeim szerint – az utóbbi két évvel ellentétben- most eljöjjön az a pillanat,
amikor Harkány dolgait együtt, közös erővel helyre lehet hozni.

Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy hiányolja-e
valamelyiket?
Véleményem szerint sajnos túl sok a máig vitatható kérdés, melyek megoldása az új testületre vár.
Felelős és régóta halogatott, kínos döntésekre is szükség van a fürdő megújulásához, a vállalkozások
fellendüléséhez és egy élhetőbb városkép kialakításához. Úgy gondolom szinte minden területen

változásra van szükség, hiszen az egyedülálló gyógyvíz adottságait még csak minimális szinten sem
aknázzuk ki, illetve ahol igen, ott nem megfelelően.
Felfoghatatlan még számomra, hogy például a város marketingtevékenysége semmiképp sem
nevezhető jól működő egységes rendszernek. Külön-külön irányítás alatt áll a TDM és a fürdő
marketingosztálya, de mindkettőt a város finanszírozza, ugyanakkor egymással szinte beszélő
viszonyban sincsen a tevékenységük. Egy épületben vannak, és nem tudnak egymás gondolatairól,
cselekvéseiről, lépéseiről. Ezen szervezetek összehangolása is elmaradt eddig.
Nem utolsó sorban a dolgokhoz való hozzáálláson is sürgősen változtatni kell. Hiszem, hogy a
ténylegesen közös erővel végzett munkáknak biztosan meg is lesz az eredménye.

Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
A jövőképnek nem csak a vágyak összefoglalásának kell lennie, hanem egy, a különböző tényezők
által is befolyásolt, de jól meghatározható célnak, amit el szeretnénk érni. Ilyen nem elérhetetlen
dolog lehet, hogy városunk a 21. századi fejlett gyógy- és egészségturizmus fellegvára legyen,
ugyanakkor képes legyen megfelelően magas szintű szolgáltatásokat nyújtani teljes családoknak is.
Többszezonos idegenforgalomra van szükség, ami már kialakulóban is van néhány, Nyugat
Magyarországi fürdővárosban.
Hazánkban egyetlen helyen van olyan adottság, ahol 30 kilométeres körzeten belül megtalálható a
közel 2000 éves múlt, a kiváló minőségű bor és az egyedülálló gyógyvíz. Szörnyű azt látni, hogy
ezeket a tényezőket nem használta ki a város soha. Fontosnak tartom egész régióban gondolkodni.

Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
Minden település sarkalatos pontjai a civil kezdeményezések és szervezetek, melyek valamilyen
közcélt próbálnak elérni. Prioritásnak tartom a helyi egyesületek és civil kezdeményezések
támogatását és a velük való közös munkát, hiszen együtt könnyebben lehet elérni bármit, mint
külön-külön, vagy netán még egymással is harcolva.
Kiemelten fontosnak tartom a párbeszédet a polgárok és a város vezetői között, hiszen a diktatórikus
irányítók mindig elbuknak, viszont sajnálatos módon a közösség is sokat veszít közben. A harkányi
közösség ennek tökéletes iskolapéldája.
Eddig évente csak egy közmeghallgatás volt, valamint a polgármesternek volt fogadóórája, és az is
ritkán. Szerintem ugyanolyan fontos az emberek problémáinak megismerése a választási időszakon
kívül is, így szorgalmaznám a minimum kéthavonta egy közmeghallgatást és képviselőként kívánok
rendszeres fogadóórát is tartani. Továbbá az összes nyilvános testületi ülést valóban nyilvánossá kell
tenni és meg kell találni a lehetőségét annak, hogy később bárki által visszanézhető felvétel is
készüljön.

Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
Az elvárásom egyszerű a leendő polgármesterrel és a leendő képviselőkkel szemben is: képesek
legyenek közös célt szolgálva, együttműködve konstruktív és felelős döntéseket hozni részrehajlás
nélkül. Akarjanak és képesek legyenek tenni és dolgozni, mert a jelenlegi helyzetből való kilábalás
csak úgy képzelhető el, ha a rendelkezésre álló időt minél hasznosabban használjuk fel. Ez az itt élők
jól felfogott érdeke.

Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először lépéseket
tenne?
Nehéz csupán egy konkrét ügyet a többi elé helyezni. Nagyon sok területen rendkívül sok munka vár
a következő testületre, amihez ugyan kevés idő áll rendelkezésre, de kitartással és dinamikus, tettre
kész fiatalos hozzáállással nem hiszem, hogy lehetetlen feladat lenne.
Egy egész csokor ügyet biztosan minél előbb meg kell oldani. A fürdőt elindítani egy növekedési
pályán, amihez felelős vezetőkre és egy szakmailag is jól megalapozott irány meghatározására lenne
szükség. Sok mindenki emlegeti évről-évre, hogy változás kell, viszont még az irány sincs
meghatározva. Amíg nem tudjuk, hogy mit is akarunk elérni, addig hogy haladunk egy cél felé?
Az állami adósságkonszolidáció segítsége egyértelműen képes lehet elindítani a gazdasági változást,
de meg kell reformálni a városi gazdálkodást is. Úgy a kiadási oldalt, mint a bevételit. Változtatni kell
az adópolitikán is. Nem az a lényeges, hogy rövidtávon jól működjön, hanem hogy hosszú távon
képesek legyünk a közfeladatok ellátására, ugyanakkor vállalkozásbarát is legyen.
Véget kell vetni annak a rossz beidegződésnek, hogy a harkányiak vannak az önkormányzatért. Nem!
Az önkormányzat van az harkányiakért!
Minden egyes elköltött adóforintnak látható haszna kell, hogy legyen. A hivatalt és a
városgondnokságot is átláthatóvá és jól működővé kéne tenni. Mindenkinek meg lesz a feladata, ha
valóban el szeretnénk indulni előre. Szükség van a köztisztaságra, a parkok és zöldterületek
rendezettségére, ez is sokat dobna a város élhetőbbé tételén.
Az önkormányzati szerződések átvizsgálása, de a kutyamenhely problémájának megoldása is
hasonlóképpen megoldásra vár. Említhetném még a teendők között az iskolai-óvodai közétkeztetés
megreformálását, a szemétszállítás felülvizsgálatát, de az iskola előtti parkolás ügyét is egy
megoldandó problémának találom.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a sportélet, az ifjúsági klub, a nyugdíjasklub és a helyi
hagyományok támogatásáról és népszerűsítéséről sem. Megoldást kell találni a helyi fiatalok
elvándorlásának megállítására, amire van, akinek már van konkrét megoldási terve, csak eddig nem
foglalkoztak az üggyel a város irányítói. (Természetesen nem az önkormányzat felduzzasztása a
megoldás.)
Fontosnak tartom, hogy a terehegyiek és az üdülőtelepen lakók problémáit ne csak választások
idején hallgassuk meg.
Van egy mondás, amit szem előtt tartva szeretnék munkálkodni:
„Sokkal több idő kell annak az elmagyarázására, hogy mit és hogyan nem lehet megoldani, mint az
adott dolog megoldására.”
Harkánynak pedig egy valamije biztos nincs: feleslegesen elpazarolható ideje!

