Kiss-Kálmán Éva (FIDESZ)
Mit tudhatunk Önről? (személyes információk,
foglalkozás, harkányi kötődés, pártpreferencia)
Magam 39 éves férjezett nő vagyok, és bár
villányi családból származom, már 16 éve
Harkányban élek. Végzettségemet tekintve
kertészmérnöki, kertépítő-mérnöki valamint
környezetvédelmi szakmérnök diplomákkal
rendelkezem, és a Harkányi Gyógyfürdő
főkertészeként dolgoztam kislányom 3 évvel
ezelőtti megszületéséig. Foglalkoztam még
magánkertek tervezésével, építésével, de több
önkormányzat számára is írtam már sikeres
pályázatot. A pártpreferenciám egyértelmű.
Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Az önkormányzati választásokon a megmérettetésemet azért vállalom, mert szeretném
a város fejlődését a szaktudásom és egyéni motivációm által előmozdítani az alábbi
területeken :
- Szeretném, ha a város parkjai esztétikailag megfelelnének egy európai hírű
fürdőváros színvonalának. Célom, hogy akár a város szívében található zöld
felületekről, akár a településünk szélén elhelyezkedő arborétumról legyen szó, azok
rendbehozatala során fásítással és virágosítással rövid időn belül kis költséggel
látványos eredményeket lehessen elérni, pl.: a főutcánkon és a Zsigmondy sétányon
sokkal több látványos színfolt kialakítása szükséges, valamint a piaccal szembeni tó
egy gyönyörű dísztó lehetne tündérrózsákkal beültetve, illetve a Kossuth Lajos utcán
készült szökőkutat jó volna befejezni és üzemeltetni.
- Fontosnak tartom a városgondnokság számára a megfelelő géppark beszerzését is a
város tisztaságának és a zöld területek fenntartása érdekében.
- Részletes környezetvédelmi hatástanulmánnyal a legalacsonyabb működési költségű
és legmagasabb tetszési indexű beruházások valósíthatók meg. A hatékonyság
növelését, s ezáltal a költségek csökkentését környezetvédelmi beruházásokkal
segíthetnénk. Ezért szorgalmaznám az önkormányzat ingatlanain építészeti,
épületgépészeti és épületvillamossági felmérések készítését a környezeti erőforrások
hatékonyabb felhasználásának feltérképezésére, illetve ezért lenne itt helye a
megújuló erőforrásokra épülő beruházásokra pl. a strandról elfolyó hulladékvíz
hasznosításra, vagy hőszivattyú és napelemek telepítésére stb.
A mai válsággal teli világunkban a gazdasági problémák sokkal hamarabb
megoldódnának, ha tanulunk a természet világából, és annak harmonikus
körfolyamataiból. Leképezve a megoldásokat nagyobb az esélyünk hatékony
fenntartható gazdaság és társadalom kialakítására.
- Álláspontom, hogy Harkány jövője elsősorban a fürdő fejlődésétől függ (e téren
építészeti elgondolásaim lejjebb), de a tervezett látványfürdő megvalósítása mellett a
városban minél több turisztikai attrakcióra lenne szükség pl.: a parókiánál található
talpasházakat berendezve népművészeti bemutatókat és vásárokat lehetne tartani.
- A fürdő és a város marketing tevékenységével összefüggő elképzeléseim:
Mivel harkányi víz a meddőségi problémákra és a mozgásszervi betegségekre az
egyik legjobb gyógykezelés, a marketing stratégiát az anyaság örömére és a mozgás

felszabadító érzésére épített sokkal több programmal lehetne még vonzóbbá tenni.
Nem tartom szerencsésnek továbbá, hogy az internetes fórumunk bárki számára
elérhető. Nem hiszem, hogy az ott jelenleg látható piszkos, civakodó városképet
kellene a külvilág felé mutatnunk. Jó volna a kifogásokat belsőleg kezelni, ezért egy
olyan fórumot is létre kellene hozni, amit csak a harkányiak használhatnak.
Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók
érdekeit?
Legfontosabb kérdés megismerni azokat az igényeket, kérdéseket és problémákat,
amelyek a lakosságot foglalkoztatják. Ezekből kiindulva már konkrét ügyeket lehetne
a közgyűlés elé tárni.
Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
- Segítettem tavaly tavasszal a településünk részére a Hársfa téren megépített játszótér
tervezésében, pályázatának elkészítésében, és annak tényleges kivitelezésében is.
A fürdő építészeti fejlesztéséhez látványterveket készítettem egy trópusi bemutató
pálmaház-szaunaház épületegyüttes kapcsán, valamint egy “Disney jellegű” vízi
játszótér kialakítására. A város érdekében tavaly nyáron a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél is jártunk, ahol öko turisztika címen 90%-os támogatási aránnyal
lehetett volna pályázni, de sajnos rajtunk kívülálló okok miatt ez a tervezet -bár sok
előkészítő munkával járt- mégsem valósulhatott meg. Eddig leírtakat kizárólag csak a
szabadidőmben végeztem.
Korábban tevékenykedtem dr. Papp Lajos szívsebész professzor közreműködésével
készített „SZÍV SÉTÁJA” program elkészítésében. Szeretném ezt a mozgalmat
működtetni is, és megválasztásom esetén remélem lehetőségem lesz rá.
Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Azt gondolom, hogy a város szempontjából a legszerencsésebb az lenne, ha a FIDESZ
által támogatott jelöltek kerülnének többségbe. Semmi problémám sincs viszont az
olyan jelöltekkel, akik tisztességes, becsületes, szorgalmas és tehetséges emberek ám
nem a FIDESZ táborába tartoznak, de akik képesek és hajlandóak is a városunk
érdekében tevékenykedni.
Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja
vagy hiányolja-e valamelyiket?
Ami történt megtörtént, azon változtatni már nem lehet, ezért nem kívánok a múlttal
foglalkozni, mert szerintem sokkal fontosabb, hogy a nem korlátlan mértékű
erőforrásainkat a jövőre koncentrálva hasznosítsuk.
Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Hosszú távú cél Harkány városát egy világszínvonalú fürdővárosi rangra emelni.
Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
Eddigi tevékenységeimmel szinkronban minden olyan kezdeményezés mellé állnék,
amely a várost szebbé, jobbá és élményekben, értékekben gazdagabbá tenné.

Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
A széthúzás és marakodás helyett a konstruktív és hatékony együttműködés. Az
egyéni önös érdekek helyett a közösségi érdekek érvényesítése.
Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében
először lépéseket tenne?
A város és a fürdő adósságrendezése és fejlesztése, magas támogatási arányú
pályázatok megnyerése.

