Somogyiné Farkas Mária Gabriella polgári értékrendet magáénak valló, római katolikus
vallású, 54 éves harkányi, pártfüggetlen, férjezett tanítónő vagyok. Férjem: Somogyi László
helyi vállalkozó. Két felnőtt lányom van, az idősebb Budapesten él, a fiatalabb Pécsett
egyetemista. A KDNP ajánlásával indulok az időközi képviselő választáson. 40 éve élek
Harkányban.
1981 óta tanítok a harkányi általános iskolában, amely eddig első és egyetlen munkahelyem,
remélem nyugdíjba is innen mehetek majd. Feletteseim és kollégáim, az elmúlt 32 helyben
eltöltött munkaév során megismert, (kb 200 tanítványom, akiknek sajnálatos módon jelentős
része külföldön keresi boldogulását) inspiráltak az indulásra, hogy tegyünk valamit ezért a
szép, de szomorú helyzetbe került kisvárosért. A település közéletében az iskolai műsorokban,
azok szervezésében vettem részt. Legutóbb a karácsonyi programsorozatban. A következő
pedig a március 15-i nemzeti ünnep városi rendezvénye.
A képviselőjelöltek szinte mindegyikét ismerem. Szerintem bárkivel, akit az emberek
megválasztanak ezt tiszteletben tartva, együtt tudnék működni. Nem abban a helyzetben
vagyunk, hogy egymás közül válogassunk, az összefogásban a nyitott őszinte becsületes
munkán van a hangsúly. Soha ennyire nem kellett tiszta fej és tiszta szív. Az összetartás
embere szeretnék lenni. Tudjuk, hogy pénzből és összefogásból van a legkevesebb a
városban. Ha az összefogás megvalósulna, a pénz is hamarabb kopogtatna be hozzánk.
Szerintem az elmúlt évek, évtizedek testületi munkájának legnagyobb hibája a képviselők és a
polgármesterek elzártsága volt. Szinte falat építettek maguk köré. Sokkal nyitottabban kellene
dolgozni, hogy érezzék az emberek mi értük vagyunk és nem fordítva.
Kampányolni szeretnék az iskolámért, hogy a minőségi oktatás színvonala megmaradhasson.
Kollégáim bérezése végre méltó legyen munkájukhoz. A mi iskolánk egy sziget, igazi jó
példa az összefogásra.
A FÜRDŐ!!! Most jön a nagy kérdés: hajlandó-e segíteni a regnáló kormány a fürdőnkön?
Igen, vagy nem? Nem majd, MOST!A település a szakadék szélén áll. Ha nem kapunk
segítséget, sokkal radikálisabb fellépés kellene összefogva a lakossággal. A fürdőben az első
csavartól az utolsóig szinte mindent fel kellene újítani. Amennyiben a fürdőnk elindulhatna a
fejlődés
útján,
mindent
magával
húzhatna.
CSAK a fürdő tudja életben tartani a várost. Hiszem hogy összefogással az irigységet
acsarkodást félretéve újra a régi fényében ragyoghat városunk. Fogjunk össze magunkért.
Hajrá Harkány!!
Bízva az emberek bölcs döntésében eredményes és sikeres választást kívánok.
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