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Életút és visszaemlékezés
Hárs József 1955. augusztus 17-én született Szajkon. Iskolai végzettsége: épületgépész
Pollack Mihály Műszaki Főiskola. Családi állapota: nős, 2 fiúgyermek, 2 unoka.
Bóly 3900 lakosú, 1997 óta városi település Baranyában. 1947 óta magyar-német
vegyes lakosság lakja. A település múltjában meghatározó szerepe volt BatthyányMontenuovo uradalomnak. A viszonylag fejlett gazdasági- oktatási- és kulturális
intézmények jó alapot biztosítottak a település további fejlesztéséhez.
Gazdag történelmi múltja, és jelentős térségi gazdasági és kulturális szerepe kiemeli a környező települések közül.
Hárs József a főiskola elvégzése után a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát tervezőcsoportjának lett meghatározó tagja. Mezőgazdasági, kulturális, szociális létesítmények
tervezésében és kivitelezésben vett részt. Munkabírása és szakmai felkészültsége általános elismerést váltott ki munkahelyén. Munkahelyi tevékenysége mellett jelentős
szerepet vállalt civil kezdeményezések munkájában. Az 1980-as évek végétől vezető
szerepet töltött be a bólyi kábeltelevíziós társulás létrehozásában, a gázvezeték építését
előkészítő építő közösségben, a bólyi telefon alépítmény megépítésében. Személyesen irányította az alépítmények kivitelezési munkáit. Ezzel a munkával a település
lakoságának elismerését váltotta ki.
1990 óta Bóly város független polgármestere. Ez idő alatt a város infrastruktúrája, intézményi hálózata jelentősen fejlődött. Kiemelkedő projektek lehetővé tették
jelentős számú új munkahely létesítését. Nagymértékben javult Bóly és környékének
életminősége. A polgármester szakmai felkészültsége, emberi magatartása, munkabí-

Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

rása, szociális érzékenysége alapvetően határozta meg az elmúlt 30 évben Bóly város
önkormányzatának eredményes munkáját.
A Bólyi Ipari Park létrehozásában kiemelt jelentőségű volt a település és a környék munkaerő foglalkoztatása. Az általános gyakorlattól eltérően a Bólyi Ipari
Park vonzó volt a befektetők számára, ugyanis a szükséges létesítmények megépítését az önkormányzat végezte és bérbeadással segítette az ide települő befektetőket.
Jelenleg 58 hektárnyi területen 32 vállalkozó 1200 embernek ad munkát. További
előnyt jelentett, hogy az ipari park közműellátottsága minden igényt kielégít.
Kiemelkedő jelentőséget jelentett a település területén megfelelő hőmérsékletű
geotermikus energia. Az emelkedő energiaárak egyre gazdaságosabbá tették ennek
hasznosítását. Nem beszélve a jelentős szén-dioxid kibocsátás csökkenéséről. A jól
működő geotermikus közműrendszer további bővítésével történik Bóly intézményhálózatának és az ipari övezetnek a fűtése.
Új megoldást jelentett az optikai hálózat, mely a lakossági és vállalkozói igények
kielégítése érdekében 2006-ban a legkorszerűbb FTTH (fiber to the home) optikai
hálózat megvalósítása mellett döntött. Azóta az előfizetők gigabites csatlakozáson
érik el IPTV internet és VOIP szolgáltatásokat. A szélessávú internet szolgáltatás
mellett e-önkormányzat, e-szavazási funkciók érhetőek el.
A város oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, közigazgatási és gazdasági
területen járási és térségi feladatot is lát el. A német nemzetiségi önkormányzattal
együttműködve német nemzetiségi óvodai nevelés, általános iskolai és művészetoktatás valamint bölcsődei ellátás kerül biztosításra a helyi adottságokhoz és igényekhez
igazodva. A járás kulturális- és szociális feladatainak egy részét Bóly városa látja el fejlett intézményhálózattal. (Idősek Gondozási Központja, Családok Átmeneti Otthona,
Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat, Erzsébet Vigadó és Könyvtár, stb.)
Polgármestersége ideje alatt történt az Erzsébet Vigadó, mint kulturális intézménynek helyet adó épület felújítása; létrejött a Helytörténeti Múzeum; megújult
a történelmi belváros; új, korszerű óvoda épült; Batthyány- Montenuovo- Mauzóleum felújítása; Bólyi néphagyomány, az Emmausz felkerült a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékébe.
Díjak, elismerések: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári
tagozat); A RES Champions League (Megújuló Erőforrások Bajnoki Ligája) nemzetközi versenyében Bóly II. helyezést ért el a (napelemek, napkollektor, termálvíz
hasznosítás, biomassza); Ambassador Díj 2016. évi kitüntetettje; Ipari Parkok Versenyképességi Díj 2015; Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által adott Területfejlesztési díj 2004-ben Bóly és térsége fejlődése érdekében végzett kiemelkedően eredményes munkájáért; Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége:
Baranya Gazdaságáért Díj 2008 és 2015.
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Hárs József polgármester nagy tiszteletnek örvend Bóly városában. Kiváló emberi tulajdonsága, rendkívüli felkészültsége, nagy munkabírása és közvetlen emberi
magatartása példaértékű. A térség gazdasági felemelkedését, infrastruktúrájának
fejlesztését a környék polgármesterivel való szoros együttműködésben végzi. A település történelmi múltjának és hagyományainak megőrzése mellett egy korszerű intézményhálózattal és infrastruktúrával ellátott települést tekinti feladatának, amely
hosszú távon biztosítja az itt élők munkáját, jövőjét.

