
10. Kasper Teréz Ágota 

független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Zirci Polgárok! 

Köszönöm, hogy támogatásuk révén indulhatok az 
önkormányzati választáson. Kasper Ágota vagyok, zirci 
lakos, végzettségeim szerint biológia-földrajz szakos tanár, 
diplomás könyvtáros és hitoktató. 1971-től 2011-ig a zirci 
Bakonyi Természettudományi Múzeumban dolgoztam, s az 
ottani 40 évi munkaviszony után ma már „ráérő” nyugdíjas 
vagyok, két unokával „felfegyverkezve”.  

Függetlenként, nem párt- vagy csoportérdekek képviselőjeként voltam tagja az előző 
képviselő-testületnek is. Fekete István 1948-ban írt szavait tekintem vezérelvemnek: 
„Minden pártból annyi az enyém, ami természetes, humánus, szociális, okos és valóság.” 

Munkámat igyekeztem a józan észre és gondolkodásra támaszkodva — figyelve 
mások véleményére, kéréseire is — végezni. Amennyiben megválasztanak, a jövőben 
ugyanígy szeretném ellátni ezt a feladatot, ha kell nemet, ha kell igent mondva, de adott 
esetben a tartózkodás egyesek által kifogásolt lehetőségét is felvállalva a döntések 
meghozatalakor.   
           Az eltelt 5 év összegzéseként elmondható, hogy az elért eredmények nem 
lehengerlőek, bőven maradt tennivaló, megkockáztatom, több mint eddig. Íme néhány: 

 Gazdaság fejlesztése = többek között munkahelyteremtés (kis energiaigényű, 
minőségi termelést nyújtó beruházások támogatása). Felelősségteljesen csak 
környezetbarát, azt nem veszélyeztető fejlesztésekkel szabad foglalkozni, bármilyen 
kecsegtető legyen is az ajánlat. 

 Odafigyelés = a lakosság (korosztályra való tekintet nélkül) igényeinek jobb 
kielégítése (lakhatás, közlekedés, kulturált szórakozási és sportolási lehetőségek stb.). 

 Élhetőbb város (utak, járdák, csapadékvíz elvezetése, ápolt környezet stb.). 

 Turizmus – szállások, vonzerők fejlesztése, az adottságok jobb kihasználása. 
 

Szeretném, ha a felsoroltak közül jó néhány területen, ha kis lépésekkel is, de előrébb 
jutnánk, ezért jelentkeztem ismét képviselőnek. A „Majd én megmutatom!”, „Csak velem 
sikerülhet!” látványos ígéretek helyett az előző választásra írt soraimat ismétlem: szeretném, 
ha gyermekeink, unokáink — esetleg még a mi nemzedékünk is — egy minden tekintetben 
tisztább, egészségesebb, az emberek hitét, biztonságát nem veszélyeztető világban 
élhetnének. Anyaként és nagymamaként úgy érzem, hogy erre a tisztaságra és biztonságra 
talán még sohasem volt olyan nagy szükség, mint most. 

Tisztelettel kérem Önöket, menjenek el választani, részvételük, döntésük legalább 5 
esztendőre meghatározhatja városunk jövőjét! Figyeljenek Platon józan szavaira: „Azon bölcs 
embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt, az a büntetésük, hogy a 
buta emberek által kormányzott államban kell élniük.” 

Kérem, amennyiben gondolataik, gondjaik és elképzeléseik megegyeznek az 
enyéimmel, szavazzanak rám. Csakúgy mint eddig, erőmhöz mérten megpróbálok tenni 
közös jövőnkért. 

Tisztelettel: Kasper Ágota 


