
3. Kovács Jácint 

független polgármester- jelölt 

 
Tisztelt Zirc, Akli és kardosréti lakosok  

Kovács Jácint vagyok, akit mindenki inkább Jaca néven ismer. 

Elsősorban szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik 

aláírásukkal közelebb segítettek a célom eléréséhez. HÁLÁS KÖSZÖNET! 

 

Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy minden energiát szeretetet belefektetve az itt lakó és dolgozó 

emberekkel karöltve, a környékbeli faluk eredményesen elért szintjére szeretném emelni 

szülővárosomat, ezért elindulok a 2019-es önkormányzati választáson teljesen független 

Polgármester-jelöltként. 

1981-ben születtem Zircen azóta itt élek 2 kisfiammal és feleségemmel. Mióta az eszemet tudom 

mindig társasági ember voltam és emberekkel dolgoztam akár a zenére, akár a mai napig tartó 

buszvezetésre gondolok. Mivel az önfényezés kicsit sem áll közel hozzám így magamról 

nagyvonalakban ennyit. Azt gondolom, hogy ha a városvezetés egyszerű, hétköznapi, de rátermett 

élni akaró fiatalokból állna, akiknek az emberek elismerése nagyobb kincs, mint az érte járó juttatás 

akkor talán elérhetnénk azt, hogy az emberek ne egymásról, hanem egymáshoz beszéljenek, és amire 

eddig egy vállvonás volt a válasz arra most összefogással megoldás lesz.   Szüleim mindketten 

tisztességes kétkezi munkások voltak, amíg éltek, ahogy én is, ezért amit biztosan megígérhetek, 

hogy eddig se és ezután se fogom elfelejteni honnan jöttem. Azt gondolom elsősorban az itt élők 

bizalmát szeretném elérni, és ha úgy gondolják, egy irányban tartunk akkor a szavazatukat is. 

Nyilván ígérhetnék ide repülőteret is, ahogy a nagyok csinálják, de nem akarok felelőtlen lenni és 

mások hibájába esni, mert azt hiszem, mindenki tudja, hogy a nagy szavakból eddig még soha nem 

valósult meg semmi, viszont ha a tenni akaráshoz szeretet és össze fogás társul abból nem lesz más, 

mint eredmény ezért kizárólag olyan elképzeléseket szeretnék majd közölni, amiben bízom, hogy 

megvalósíthatók. Szeretném, ha tudnák, hogy a képviselőkkel kapcsolatban önökre bízom, válasszák 

meg kivel dolgozzon együtt a polgármester. Zirc érdekében személy szerint bárkivel együtt tudnék 

dolgozni. 

Tisztelettel megkérnék mindenkit, aki úgy érzi, hogy el tudná képzelni egy hétköznapi emberrel, ezt a 

csodálatos közös munkát, az 2019. október 13-án menjen el szavazni és tegyen a nevem mellé egy x-

et. 

Ha összefogunk, Zirc nyer! 

Tisztelettel:     Kovács Jácint (Jaca) 

                                  független Polgármester-jelölt 


