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Nagykovácsi 
a szívüNk közepe!

A Civilek Nagykovácsiért Egyesület 
(CiNkE) számtalan ügyben képviselte 
az itt élőket megkereséseik alapján 
az elmúlt 4 évben. Szabadidőnket, 
energiánkat nem kímélve eddig is 
Nagykovácsiért dolgoztunk.

A nagykovácsiakkal összefogva 
megóvtuk településünk szívét a 
plázaberuházástól. A plázaügy 
azonban még nem zárult le vég- 
érvényesen és megnyugtatóan  
– hogy ez megtörténjen, arra 
a CiNkE a garancia.

Miközben azt is tudjuk, hogy 
Nagykovácsinak szüksége van 
fejlesztésre ebben a tekintetben is. 
Erről is van víziónk.

LegyeN reNd NagykovácsibaN!

rendíthetetlenül hiszünk egy jobb Nagykovácsiban. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy a CiNkE csapata polgármesterjelöltet 
és képviselőjelölteket állít.

családi házas, biztonságos, rendezett, zöld települést fogunk kialakí- 
tani közösségi terekkel, át- és újragondolt településrendezési elvekkel! 
A társasházak, lakóparkok építését meg kell állítani!

Tisztességes, racionális gazdálkodásra van szükség! 
Másfél milliárd forint – ennyi a falu éves költségvetése – hatalmas 
összeg, a költségvetés teljes átvilágításával és racionalizálásával 
az évek óta égető kérdéseket meg lehet és meg is fogjuk oldani! 
A pazarlást meg kell állítani!

csak a lakosság érdekeit képviseljük, ezeket sem vállalkozók, 
sem magánszemélyek, sem pártok érdekei nem írhatják felül! 
Nagykovácsit távol kell tartani a lobbiérdekektől!

Tudásalapú, szakmai településvezetésre van szükség! 
A vízió nélküli, ad hoc döntések teszik tönkre Nagykovácsit!

Októberben eldől 
nagykOvácsi jövője!

Tiszta szívvel és erős kézzel: a CiNkE 
eddigi munkája a bizonyíték arra, 
hogy már eddig is sokat tettünk 
Nagykovácsiért.

Augusztus 24-én elkezdtük az 
indulásunkhoz szükséges aláírások 
gyűjtését. Kérjük, aláírásával támo-
gassa polgármesterjelöltünket és 
a képviselőjelöltjeinket!

A CiNkE részletes programját 
szeptemberben juttatjuk el önhöz, 
október 1-jén 18 órakor pedig várjuk 
az Inkubátorházba egy beszélgetésre!

Mert: 
kezedben otthonod jövője!

Közeleg az önkormányzati választás: 2019. október 13-án ismét döntenünk 
kell arról, kik, hogyan és legfőképpen merre vezessék Nagykovácsit. 
Szükség van a fiatalok lendületére és az idősebbek tapasztalatára ahhoz, 
hogy közös munkával közös eredményeink legyenek, ahogy ahhoz is, hogy 
Nagykovácsi mindannyiunk sikere legyen!

Kedves
Nagykovácsiak!
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