Poller Roland:
AZ ELŐRELÉPÉS KULCSA AZ ÖSSZEFOGÁS
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Üdvözlöm Önöket, Poller Roland vagyok. Szemész-optometrista, látszerész mesterként
közel húsz éve vezetem a harkányi és a siklósi Poller Optikákat. E mellett üzletláncok
építésével és stratégiai marketung tanácsadással foglalkozom. Alapítója vagyok a Heves és
Bács-kiskun megyékben sikeresen működő Plus Club programnak, ami hatékonyan segíti
az ott élő kereskedőket a vásárlóik megtartásában és új vevők és vendégek
megszerzésében. Párttag nem voltam és nem is tervezem, hogy leszek.
2. Milyen elgondolásból indul a választásokon?
Harkányi vállalkozóként saját bőrömön érzékelem, hogy virágzó fürdővárosból, vergődő
vidéki stranddá váltunk. Fontosnak tartom, hogy ne romoljon tovább a helyzet és a
harkányi lakosok megőrizhessék munkahelyüket és a város a fürdőjét. Ha sikerül a teljes
adósság rendezése, már nem kell eladnunk a fürdőt.
Úgy gondolom, hogy segíteni akkor kell, amikor szükséges. Bár távol áll tőlem a politika,
hiszem, hogy kapcsolatrendszeremmel és tudásommal hatékony segítséget tudok nyújtani
a város helyes pályára állításában.
3. Megválasztása esetén milyen szempontok alapján kívánja képviselni a választók érdekeit?
Harkánynak elsősorban pénzügyi problémái vannak, amit csak átgondolt lobbizással és
helyes és hosszútávú marketing stratégiával lehet orvosolni. Ehhez komoly szaktudásra
van szükség, amit ma már a lakosság is érzékel. Elsősorban a harkányiak közül kell – ha van
– a szakértőket megtalálni, de ha nincs köztünk ilyen, sűrgősen pótolnunk kell. Ez
szükséges ahhoz, hogy a lakossági ingatlanok értéke megtöbbszöröződjön, hogy a város
lakóinak legyen munkája és a gyerekeinknek legyen jövője.
4. Eddig miként vett részt Harkány közéletében?
Az elmúlt közel húsz évben a város rendszeresen megrendezett eseményeit mindig
támogattam, az elmúlt másfél évben pedig a város egyik legnagyob sporttámogatási
programját indítottam el. A Plus Club programunkon keresztül a fürdővállalat minden
dolgozóját jelenleg is támogatom.
5. Melyik jelölttel illetve jelöltekkel tudja leginkább elképzelni a közös munkát?
Független jelöltként az a dolgom, hogy bármely összetételű testülettel hatékonyan
dolgozzak együtt. A jelenlegi helyzet azonban valószínűleg akkor orvosolható gyorsan, ha a
testület tagjai a kormánypárt támogatását is élvezik.

6. Véleménye szerint az elmúlt évtized mely lépései vetik fel a legtöbb kérdést, bírálja vagy
hiányolja-e valamelyiket?
Fölöslegesnek tartom a múltban vájkálást, most előretekintésre van szükség és
összefogásra.
7. Mi a jövőképe Harkánnyal kapcsolatban?
Véleményem szerint Harkány képes újra a magyar fürdők között megérdemelt helyére
kerülni. Az örökrangsorban Hévíz és Hajdúszoboszló mellett a minimum harmadik hely
elérése a célom, de úgy gondolom, hogy Hévíz és Hajdúszoboszló már kihasználta
lehetőségeinek 90%-át, ezért igyekezni fogok Hévízet leszorítani az első helyről.
8. Miként erősítené a helyi civil szférát, milyen lakossági kezdeményezéseket támogatna?
Fiatal apukaként fontosnak tartom, hogy gyermekem babaúszásra Harkányba is
eljárhasson, ezért ne kelljen Pécsre utaznunk. A parkokkal, játszóterekkel, virágokkal
színesített közterületek növelése kiemelten fontos számomra és támogatni fogok minden
ilyen kezdeményezést.
A térségben minden adott, hogy biokertészetek jöjjenek létre, amik munkahelyeket
teremtenek a környező falvak lakosainak is, ez közvetve segíti a harkányi vállalkozók
bevételét, hiszen ha az embereknek pénz domborítja a belső zsebét, képesek újra
Harkányban költeni.
9. Megválasztása esetén mi az elvárása az új testülettel szemben?
Hogy ne veszítsék szem elől a célt! A városnak koncepcióra és hosszú távú üzenetre van
szüksége. Ameddig nincs koncepció, nem tudjuk meghatározni magunkat a turizmus
szempontjából sem. Megvannak az értékeink, csak ki kellene azokat használni.
Harkányban nem pártpolitikai csatározásra, hanem összefogásra és kemény munkára van
szükség. Összefogás nélkül nem lesz előrelépés.
10. Külsősként megítélve mi az a várost érintő legfontosabb ügy, aminek érdekében először
lépéseket tenne?
A programnaptár! A turizmus programokról szól, nem csak a fürdőről! Egyenesen
szőrnyűnek tartom, hogy Harkánynak a szezon előtt nincsen programnaptárja.
Gondoljanak bele, ez azt jelenti, hogy senki nem tudhatja turistaként, mikor milyen
attrakciókkal várjuk. Gyakorlatilag nincsen meg a MIÉRT, hogy miért érdemes hozzánk
jönni. Úgy gondolom, ha vendéget akarunk, a tűzoltást a lehető leghamarabb el kell
kezdeni.
Második lépés, hogy ha már nincs lehetőségünk (programnatár hiánya miatt)
megtervezett hirdetésekkel ide csábítani vendégeket, a hozzánk egyébként megérkezőket
kényeztessük a lehető legmagasabb szinvonalon, hogy tőlünk elégedetten távozzanak és
ajánljanak minket. Ezért a fürdő dolgozóit egy komoly tréningnek vetném alá, hogy
átismételjék, hogy a 21. században mit vár el egy fürdőtől a vendég.
Harmadik lépésként azonnali pozitív kommunikációra váltanék. A jelenlegi negatív
hírdömping árt a város turizmusának. Ha Önök üdülésben gondolkodnak és a nyaralásra

félretett pénzükről döntenek, hogy hol költik el, szívesen mennének egy botrányokkal
terhes légkörű városba? A vendég magát jól érezni jön hozzánk. Ha azt akarjuk, hogy jöjjön
is, vágyat kell ébresztenünk benne, hogy érdemes ide jönnie, nálunk jó helyen költi el a
pénzét.
Bízom Önökben és magamban, szavazzanak rám, hogy segíthessek.
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