Tisztelt kaposváriak!
Nagy Sándorné 58 éves pedagógus vagyok, a demokratikus baloldal közös képviselőjelöltje az Önök körzetében. Kaposváron születtem, tanítói és közoktatás-vezetői diplomám van. Pályám során voltam osztálytanító, napközis nevelő,
igazgatóhelyettes. Tíz évig voltam a Flamingó Tánccsoport Egyesület elnöke.
Nemzetközi és országos versenyeket szerveztünk, fellépéseinkkel színesítettük
Kaposvár rendezvényeit. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola társastánc tagozatát
én hoztam létre, és hat éven keresztül irányítottam.
Célom az itt élők elvárásait a legmesszebbmenőkig figyelembe véve, érdekeiket
szem előtt tartva egy barátságosabb, komfortosabb, 21. századi lakókörnyezet
megvalósításáért dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását. Képviselői hitvallásom Szita Károly polgármesterünk levelében leírt gondolatra utalva: „Merek-e
a körzetem lakóival együtt élni szabadságommal, merjük-e saját kezünkbe venni
sorsunkat, és vagyunk-e elég bátrak ahhoz, hogy véleményt alkossunk”. Én vagyok. És remélem, egyre többen leszünk.
Az utóbbi pár hónap alatt látványos változás történt ebben a körzetben, javítva ezzel az itt élők komfortérzetét. Nem utat, járdát, játszóteret stb. fogok ígérni. Amit
ígérek, az élet- és munkatapasztalatomból adódó segíteni akarás. Ott és akkor,
amikor erre szükség van, ahogy eddig is dolgoztam Kaposvárért. Feladatomnak
tekintem, hogy figyelemmel kísérjem az elkészült közösségi terek állapotát. Az
esővíz-elvezetők, a közvilágítás javítása, a zöldterületek gondozása folyamatos
figyelmet igényel. Hasonlóan fontos télen a lakótelepi utak, utcák hóeltakarítása,
biztonságossá tétele. Kiemelt figyelmet kívánok szentelni a Sávház környékére.
Nem megoldott az Arany téri piac működése: a bevásárlóközpontok, nagyobb
élelmiszerláncok közelsége gazdaságtalanná tette a hagyományos piaci értékesítési formákat. Arra fogok törekedni, hogy új funkciókkal méltóképpen tudja
szolgálni a környéken lakók életét.
A körzetben lévő lakók akár egyéni, ill. közösségek érdekeinek képviselete nem
egyszeri próbatétel. Folyamatos jelenlétet, állandó kapcsolatot és együttműködési készséget igényel. Ebben számíthatnak rám, ha támogatják programomat:
közös jövőnkért, Kaposvárért!
Ági ízig-vérig pedagógus, aki az oktatási rendszer visszásságai miatt pályaelhagyásra kényszerült. Volt iskolai vezetőként nem csak jól
irányította a nevelési munkát, de érzékeny a
gyerekek, családok szociális és emberi problémái iránt is. Jó szívvel ajánlom önkormányzati
képviselőnek. Szavazzanak Nagy Sándornéra!
dr. Kolber István
volt miniszter, somogyi országgyűlési képviselő

Kérem, osszák meg velem kérdéseiket, gondjaikat: tarroagi@gmail.com
Elérhetők vagyunk a Facebookon: www.facebook.com/kaposvarert
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