Tisztelt Harkányiak, Kedves Barátaim!
„Nekem az itt élő és dolgozó ember a legfontosabb érték”
Véghelyi Józsefnek hívnak, 45 éves, nős vagyok, van egy 5 éves kisfiam. Harkányban születtem az óta
is itt élek családommal. Azok közé fiatalok közé tartozom, akik még nem kényszerültek rá, hogy
elhagyják szeretett városukat. Itt tervezzük a jövőt és itt szeretnénk kiteljesíteni az életünket. Remélem,
hogy közös erővel példaértékű eredményt tudunk elérni.
Köztudott, hogy baloldali az értékrendem, de elsősorban harkányi ember vagyok és tisztességes polgár.
Úgy gondolom: az embert nem a nagy hangja miatt kell becsülni, hanem az elvégzett munkája után.
Úgy gondolom: elsősorban nekünk, harkányiaknak, kell a sorsunkat a kezünkbe venni, nem pedig
felülről diktált pártakaratot végre hajtani.
A lakosság érdekeit kívánom képviselni, hogy Harkány ismét élhetőbb, lakhatóbb és vonzóbb legyen a
helyieknek és az ide látogató vendégeknek egyaránt!
Milyen elképzeléseim vannak Harkány jövőjével kapcsolatban?
Azonnali rövid és középtávú fejlesztési tervet kell készíteni!
Közös marketing bizottság felállítása (TDM, Fürdő, Önkormányzat)!
Az EU-s pályázatokat előkészítő csapatot hoznék létre, mert jó pályázatok nélkül nem lesz fellendülés!
A kiutat a fürdő fejlesztésének elindításában látom, valamint a fürdővezetésnek egy menedzser típusú, a
mai kornak megfelelő vezetést képzelek el. A fürdő fejlesztése ismét lendületet adhatna a
városfejlődésnek, a turizmus erősödésével több munkahely jöhetne létre, több jövedelmet adva a
lakosságnak.
Miben tudok segíteni Harkánynak?
Elsősorban országos politikai kapcsolataimmal és nem utolsó sorban lokálpatriotizmusommal.
A helyi civil szférát támogatom. Különösen kiemelve a fiatalságot, akiknek lehetőséget kell adni, hogy
ne kényszerüljenek arra, hogy külföldre keljen menniük azért, hogy a megélhetésük biztosítva legyen!
Ezen felül fokozott figyelmet kívánok fordítani az idősellátásra, a környezetvédelemre és a turizmusban
társadalmi funkciókat ellátó emberekre, szervezetekre.
Elvárásom a leendő testülettel egyszerűen megfogalmazható:
Konszenzus, együttműködés a lakosság és a város érdekében, háttérbe szorítva az egyéni érdekeket!
Én hiszek abban, hogy a jövőnk építése rajtunk, az itt lakó embereken,a helyi vállalkozásokon, a helyi
politikusokon múlik!
Én hiszek abban, hogy ha akarjuk, akkor Harkányban nem lesznek ellenségek, nem lesz uszítás, hanem
az elvégzett munka, a tisztesség, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés a mérce, ahol a „harkányi
ember” a maga tudásával, szorgalmával a legnagyobb érték!
Én ilyen Harkány megvalósításáért szeretnék dolgozni.
Kérem, támogasson szavazatával!
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