Nöth Lenke, mesterszakács vagyok.
1962. 08. 29-én Siklós Máriagyűdön születtem. Jelenleg
Harkányban, Terehegyen, a Széchenyi tér. 31. sz. alatt
lakom férjemmel. Három gyermekkel és két unokával
áldott meg a Jó Isten.
18 éves korom óta a Harkányi Óvodában dolgozom
szakácsként, melyet megelőzően a Napsugár Étterem és

Szállodába szakács tanulójaként már az idegenforgalom
és a turizmus rejtett kincseit szívhattam magamba.
Munkám terén folyamatosan képeztem magam. Nyolc

szakácsversenyen vettem részt, mindig szép díjakat
hoztam el (pl.: Baranyai Séf Kupa első helyezés,
Mesterszakács és Királyi kamarás Művészeti Díszítője
címek elnyerése).
Gasztronómiai elnök asszony követeként igazi
lokálpatrióta vagyok, amit a harkányi rendezvények
szervezésében és aktív lebonyolításában nyújtott munkámmal tudok alátámasztani:
Gasztronómiai Fesztiválok, gyermeknapok, lovas napok, turisztikai programok stb.
Én pozitív ember vagyok és sok csapatban dolgoztam, a véleményem mindig elmondtam,
soha nem rejtem véka alá. Nekem név szerint nincs egyik jelölttel sincs problémám.
A múlt hibáit rendbe kell tenni!
A fürdő elsorvasztását, egy virágzó várost így tőnkre tenni, akik ebben részt vettek tudnak-e
egyáltalán reggel tükörbe nézni, avagy aludni. De ez nem egy ember műve, hanem az
aktuális testület és az aktuális országgyűlési képviselő nem jól végezte a munkáját. Harkány
és Siklós csaknem belehalt.
Hol van a volt Építők Üdülője, a Napsugár Étterem és Szálloda? Lakossági összefogással
megépült a Művelődési Ház, miért lett kiadva KHT-nek? Hol vannak az Anna bálok, a Bányász
Étterem, az önkormányzati épületek? Hol vannak a régi jó épületek, szép kerthelységek, a
Hordó Borozó?
Harkány jövőjének fejlesztése érdekében több területen kezdeményeznék változtatást,
természetesen a lakosság véleményével egyeztetve. A város testületével elvárásom a
következő: ne a nemek legyenek a döntő szavak, ha nem az ész érvek a gyakorlat! Normális
megbeszélés a pro és kontra a vitás kérdésekben!
-

Több idegenforgalmi rendezvény szervezése nagyobb nyilvánosság megvalósításával,
azon TV csatornák bevonásával, amelyek már eddig is partnereink voltak.
Hiába a víz jósága, ha nincs bababarát helysége, ha nincs téli gyerekfoglalkoztató,
őrző szolgálat, családi kedvezmények.
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A programokat úgy megválasztani, hogy a gyermekek is tudjanak részt venni, de a
felnőtteknek sem jelentsen problémát.
Gyermekek megőrzésének biztosítása.
Olcsóbb árakat, olcsóbb bérleti díjakat kialakítani, hogy megérje a bérlőnek és
vendégnek egyaránt.
A fürdő körül a nem működő üzleteket normális áron való bérbe adása.
A vendégeket nem bezárni, olyan karszalag rendszert kialakítani vagy kártyát, amivel
ha megveszi többször is igénybe tudja venni a szolgáltatást, és ki tudjon menni akár
ebédelni akár más dolgát intézni.
Szép hintókkal városnéző programokat szervezni.
Pincelátogatásokat, Máriagyűdre, Siklósra.
Kis vonatozások, mint régen gyermekkoromban a Mattyi tóhoz horgászni, vagy drávai
sétahajó kirándulások szervezése.
A Terehegyi Faluház programokkal, emberekkel való megtöltése (kézműves klubok,
varrás, hímzés, színjátszás, verselés, régi történetek eljátszása, pl. terhegyi csata, stb).
Szociális bolt nyitása a régi helyére a Faluház egy részben.
Fogadó órák kihelyezése Terehegyre.
A temetőhöz bicikli utat, ami Terehegyet is összeköti.
A Harkány táblánál útbaigazító táblák kihelyezése. Mit, merre, hol lehet megtalálni
Újonnan ültetett fákat, mediterrán jelleggel útba igazító házacskákat, benne idős
néniket, bácsikat nyelvtudással, és diákmunkát végző diákokat biciklivel, hogy
elkísérjék a vendégeket. Természetesen TDM-mel karöltve.
Új városkép kialakítása, a főutca rendbetétele, a kivágott fák gyökereinek kiszedése, a
teraszok szebbé tétele, virágok ültetése, pályázatok írása, felmérése, milyen
lehetőségeket kell még kiaknázni pl.: a kertészetet újraindítani, és abból fedezni a
város virágszükségletét.
Szeretném felmérni a munkanélküli embereket, ki milyen iskolai végzettséggel
rendelkezik. Azokat, akik harkányiakat foglalkoztatnak több éven keresztül, évente
adókedvezményt biztosítanék.
Az óvodai, iskolai konyhán igénybe venném a helyi őstermelőket, és a
kisvállalkozásokat. Így olcsóbban friss alapanyagokat lehetne biztosítani. A szülők
térítési díja alacsonyabb lehetne.
A szociálisan rászoruló embereknek hatékonyabb segítség biztosítása.

Kérem a tisztelt szavazókat, ha egyetértenek velem, szavazzanak rám, legyenek a partnereim
az új harkányi jövő kialakításában!

