Tisztelt Ünneplő Közönség!
Nekem, községünk könyvtáros-tanárának
jutott az a megtisztelő feladat, hogy
községünk új díszpolgárát, Jasper Lórántot
méltassam.
Mindazok,
akik
ismerik
kapcsolatunkat, azok nem csodálkoznak ezen,
hiszen ünnepeltünk hathatós segítségével
tudott költözni könyvtárunk 2012 nyarán, s
avathattuk fel 2012 őszén új intézményünket,
a Rónay György Könyvtár és Közösségi
Házat. Feleségével, Anikóval együtt Lóri
oszlopos tagja népdalkörömnek, valamint
mindketten egyháztanács tagok vagyunk, és
szinte nincs olyan községi rendezvény, ahol ne találkoznánk, szülei édesanyám
baráti köréhez tartoztak – tehát úgy hiszem, jól ismerjük egymást.
Egyesületünk, az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület nevében terjesztettük fel
őt a 2013. évi díszpolgári címre, melyet örömünkre Önkormányzatunk
jóváhagyott.
Jasper Lóránt 1959-ben született Kakucson. Nős, két egyetemet végzett
gyermek édesapja.
1983-ban diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen épületgépész
mérnökként.
Mindig a szakmájában dolgozott. Először a Pest megyei Víz-és Csatornamű
Vállalatnál, majd az átalakulását követően létrejött dabasi székhelyű DAKÖV
Kft-t vezeti immár 20 éve. A közelmúltban, a vízügyi törvény változása óta – a
talpon maradás érdekében – Jasper Lóránt megszervezte a DAKÖV Kft.
bővítését, így az eddigi 6 helyett jelenleg 59 település vízügyi szolgáltatását
végzik.
A közügyekkel már a „rendszerváltást” megelőzően is kapcsolatba került. Tagja
volt a Faluszétválási bizottságnak, amely az országban az elsők között készítette
elő Kakucs önállóvá válását.
1990-től 2010-ig képviselője volt a kakucsi önkormányzatnak, ott is
vezetője, illetve tagja a falufejlesztési és a pénzügyi bizottságoknak Az első
ciklusokban – a testületi munka nyomán –, az 1990-es évek közepére a
környéken elsőként és legolcsóbban épültek meg Kakucs közművei: a gáz-, a
telefonhálózat, az ivó- és szennyvízlevezető rendszerek.
Jasper Lóránt 1993 óta tagja a Római Katolikus Egyháztanácsnak, 2012 óta ezen
belül az egyház gazdasági tanácsának.

Vallomása szerint büszke tagja az immár ötszörös Arany Páva-díjas Kakucsi
Népdalkör és Borvirág Együttesnek is, akik 2012 falunapján először vehették át
Kakucs Község Önkormányzatának döntése alapján a „Kakucsért érdemérmet”.
Jasper Lóránt legkedvesebb hobbija a zenélés. Gyermekkora óta minden községi
rendezvényen – legyen az egyházi vagy világi – zenésztársaival, a Kálvin
Zenekar tagjaival igyekeznek emelni az ünnepségek színvonalát, vagy
szórakoztatni a résztvevőket. A zenekar a 2013. évi falunapunkon munkájuk
elismeréseként átvehette a Kakucsért érdemérmet.
Mivel a jazz világa közel áll hozzá, fiával, Andorral korábban megalakították a
Kakucsi Pro Jazz Big Band-et, valamint a Jazz’Pers Group zenekarokat, melyek,
igaz, ma már aktívan nem működnek, de zenéjüket több korábbi falunapunkon is
élvezhettük
Jasper Lóránt jelenleg a Kistérségi Zenekarban és a Salon Brass Kvintettben
játszik.
Mint ahogy erről már bevezetőnkben szóltunk: sikerként értékeli – és az erkölcsi
támogatás mellett anyagiakkal is jelentősen hozzájárult –, hogy végre mindenki
számára elérhető helyre tudott költözni a könyvtár, és ahol a civil szervezetek
összejöveteleinek is kulturált helyiséget tud biztosítani a község.
Lehetőségei szerint mind a mai napig a faluért, annak közösségeiért
dolgozik, hiszen nagyon fontosnak tartja a közösséghez való tartozást, az
egymásért való felelősségvállalást.
Jasper Lórántot a fentebb felsorolt érdemei alapján terjesztettük fel
egyesületünkkel a 2013. évi díszpolgári címre.
„Az ember annyit ér, amennyit másoknak használ” írta Széchenyi István. Úgy
gondoljuk, hogy ez az idézet illik jelöltünkre is, és hisszük, hogy a község eme
nemes kitüntetése méltó kezekbe kerül!
Tóth Istvánné

