Herke Attila független képviselőjelölt
Mit tudhatunk Önről?
57 éves vagyok, Harkányban élek párommal és 9 éves
kisfiammal. Pártfüggetlen vagyok, 35 éve dolgozom az
idegenforgalomban, ebből 32 éve Harkányban. 1981 óta voltam
IBUSZ irodavezető, utána megyei igazgató majd területi
igazgató. Közben volt a DORÁDO Travel, azt követően pedig
jött a Hotel Agro és a Mecsek Tours, Dráva és a kemping.
Jelenleg a TDM-ben, a Harkányi Turisztikai Desztinációs
Menedzsmentben is tevékenykedem. Túl vagyok egy
betegségen, a híresztelésekkel szemben nem infarktusom volt.
Jelenleg az utókezelés zajlik, hamarosan lezárul.
Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Az idegenforgalomban dolgozó barátok, ismerősök győztek meg - miután kezdett
körvonalazódni, hogy kik indulnak a választásokon - hogy kevés az idegenforgalmi szereplő.
Mivel Harkány gazdaságának legnagyobb részét az idegenforgalom teszi ki, jó lenne, ha az
önkormányzatban többen is képviselnék.
Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
Bármilyen rendezvény is volt, akár támogatói, akár rendezői szinten részt vettem benne. Még
mindig világcsúcs a gasztronómiai fesztiválon sütött rétes, aminek főrendezője voltam.
Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Mindenképpen azokkal, akik Harkány gazdasági és idegenforgalmi érdekeit szeretnék
képviselni. Nehezen tudom elképzelni, hogy az önkormányzatban pártoskodás jöjjön létre.
Fontos, hogy a jövőbe nézzünk, ne visszafele, azon már úgysem tudunk segíteni.
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy
hiányolja-e valamelyiket?
Nagyon sokat dolgoztunk a kiemelt projekten, de a fürdőnél és az önkormányzatnál sajnos
nem valósult meg. Úgy lett volna az egész kerek, ha mindenki benne van. Az
idegenforgalomban fontos tényező a környezeti kultúra, a fürdő fejlesztése. Egy rendezett
sétány, a rendezvények területén megfelelő kisegítő helyiségek és sorolhatnám. Fájó pont a
„Muslinca-sor”, amit harminc egynéhány éve - amióta Harkányban vagyok - mindig le
akarnak bontani, vagy mondhatnám a Napsugarat is. A projekt megoldást jelentett volna, nagy
hiba, hogy nem valósult meg.
Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Első körben azon kell dolgozni, hogy Harkányról pozitív sajtó jelenjen meg. Jelen pillanatban
a családosok nem tudnak a fürdőben fürödni, a gyerekek számára nincs fedett medence. Ezt
újra kell gondolni, és ha a környezeti elemeket rendbe tesszük, úgy gondolom, már tettünk
valamit, hogy elinduljunk egy jó úton.

Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
A Harkányiaknak az önkormányzat elképzeléseit, főleg a beruházás jellegűeket be kell
mutatni. Mint mondtam, fontos a környezet. Menjünk csak be egy kisutcába. Miért nem lehet
egy utcák közötti virágosítási versenyt szervezni? És még sorolhatnám. A vendég nem tud
sehova elmenni, egyetlen egy kulturális lehetőség van, a Futó László Pál Múzeum. Több
lehetőségre van szükség, és ha ezáltal az embereknek jobban megy, a közösség is jobban érzi
magát.
Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
Ne politikai viták helyszíne legyen az önkormányzat. Mindenki a saját jelölő csoportjával
beszélje meg a dolgait, de az önkormányzatban mi arról a problémáról tudjunk beszélni, ami a
szakmához tartozik. Természetesen jómagam is veszem a fáradtságot és a TDM elnökkel,
szakemberekkel konzultálok, nem saját kútfejből születnek a dolgok, így mindenki tud egy
adott témához hozzátenni valamit. Az önkormányzatban nem lehet sovinisztának lenni, hogy
csak az idegenforgalom, de ha az jól megy, akkor jól megy a kisvállalkozói körnek, több jut
akár támogatási szinten, akár rendezvényi szinten. Egy szó mint száz, én magam nem
szeretnék az önkormányzatban politizálni, a szakmát képviselném.
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először
lépéseket tenne?
Első és legfontosabb kérdés az adósságrendezés. Onnantól lehet majd látni, hogy mit tud az
önkormányzat megvalósítani, milyen költségvetése lesz. A TDM működését is fel kell
gyorsítani, bár ott szigorú szabályok vonatkoznak az időrendiségre. Jönnek majd pályázati
kiírások, amiken részt kell venni. Ezek fontosak, de biztos vannak olyan önkormányzati
dolgok is, amikről nem tudunk, ezért pontos sorrendet most nehéz lenne állítani.

