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CIVIL SÉTA
az élhető Nagykovácsiért

Demonstráljuk együtt,

hogy a falu közepére

nem akarunk CBA-bevásárlóközpontot!

Találkozzunk 2016. május 7-én, 
szombaton 10 órakor, a Tisza István téren!

Itt az ideje, hogy még nagyobb hangot adjuk annak, 
hogy együtt képesek vagyunk megóvni NAGYKOVÁCSIT!



Megóvjuk Nagykovácsit attól, hogy:

•	a	református	templom,	a	temető	és	
a	bölcsőde	mellé	5000	m2-es CBA-
beruházás	épüljön;

•	a	falu	közepén	nagy	és	folyamatos 
forgalmat	vonzó	létesítmény	álljon;

•	az	önkormányzat	800	000	forint+áfa	
összegért	700	m2-es	hivatalt	béreljen	
magának	a	befolyt	iparűzési	adóból,	majd	
esetleg	több	mint	200	millió	forintért	
megvásárolja	azt;

•	megsértsék	egy	szakrális	hely,	a	templom	
és	a	temető	szentségét	és	áhítatát.

Sok	kérdésünk	van,	amelyekre	nem	kaptunk	
választ.

A	jelenlegi	polgármesteri	hivatal	1956-os	
emlékhely,	az	önkormányzat	50	millió	fo-
rintért	árulja.	Egy	fillért	sem	lenne	érdemes	
rákölteni,	megmenteni?

Az	új	hivatalt	tényleg	zöldtetővel	tervezik?	
Mint	anno	az	óvoda	tetejét?	Az	is	zöldtetős.	
Aki	még	nem	látta,	nézze	meg	jól	a	
Nagyszénás	utca	felől!

A	valódi	légszennyezést	a	teher-	és	személy- 
autó	forgalom	okozza,	hiába	a	korszerű	gáz-
kazán!	Zajt	pedig	a	légtechnika	és	a	tech-
nológiai	hűtés	gépei,	a	forgalom,	az	áru-	és	
szemétszállítás	okoz!	Ezt	nem	tudják?

Úgy	gondolják,	hogy	az	a	néhány	fa,	amit	
a	bölcsőde	mellé	terveznek,	megoldja,	
hogy	a	kicsik	ne	a	belvároséhoz	hasonló	
parkolóbűzt	szívják	magukba?

Az	mondják,	környezetbe	olvadó	a	
beruházás.	Templomot	eltakaró,	fehér	
óriáshasábok?	Melyik	környezetbe	olvad?	
Nagykovácsiéba	ugyan	nem!	

Azt	mondják,	lesz	körforgalom.	Ez	a	telek-
eladási	versenytárgyalási	felhívásban	
feltétel	volt,	ez	nem	felajánlás!

Azt	mondják,	építenek	járdát	a	CBA-telek	
körül.	Ez	eredmény?	Anélkül	meg	sem	
lehetne	közelíteni!

Azt	mondják,	lesz	15	parkoló	az	iskolához.	
Ez	mindent	megold?	Pontosan	hol? 
Ahol	most	is	meg	szoktak	állni?

Vajon

•	átszámolták-e,	hogy	ha	az	önkormányzat	
élni	kíván	a	vásárlási	opcióval,	miből	
teremtik	elő	a	nagyjából	200	milliós	vétel-
árat,	és	ez	milyen	mértékben	és	hány	évig	
fogja	terhelni	a	falu	lakosságát?

•	tudják-e,	hogy	a	jövőben	a	pályázatokhoz	
a	falu	fejlesztésére	miből	teremti	elő	az 
önrészt,	ha	ilyen	nagy	anyagi 
terhet	raknak	a	településre?

•	végiggondolták-e,	hogy	hány	helyi	vállal-
kozó	megy	tönkre?	Vizsgálták	ennek	
emberi,	közösségi	és	adózási	aspektusát?

•	felmérték-e,	hogy	visszavonhatatlan	folya- 
matokat	indítanak	el	azzal,	ha	támogatják	
a	beruházást	ezzel	a	bérleti	konstrukcióval?

•	vannak-e	közeli	hozzátartozóik	vagy	
barátaik	a	szomszédos	temetőben? 
Gondoltak-e	arra,	hogy	egy	szertartás	meg- 
hittségét	mennyire	zavarja	a	bevásárló-
központ	forgalma?

•	számot	vetettek-e	azzal,	hogy	a	vasárnapi	
nyitvatartás	visszaállításával	a	templomi	
alkalmak	áhítatát	hogyan	teszi	tönkre	a	
beruházás	forgalma,	hangja?

Az önkormányzat kommunikációja arról 
szólt, hogy nincs pénz visszavásárolni ezt 
a területet, nincs lehetőség „cseretelek” 
megoldásra. Mostanra kiderült, hogy ez 
nem a pénzről szól, mert most ennek a 
többszörösét kívánják elkölteni. 

A CBA beruházás konstrukciója teljesen át-
láthatatlan, és inkább egy magánbefektető 
érdekeit szolgálja.

Óvjuk meg Nagykovácsi természeti 
értékeit, az egészségünket, és a falut, a 
közösséget attól, hogy ennek a beruházás-
nak a következményeit kelljen viselnünk!

Mutassuk meg jelenlétünkkel is, 
DEMONSTRÁLJUK, hogy az itt élő 
közösség felelősséggel képes 
kiállni, képviselni véleményét, 
és megóvni Nagykovácsi 
alapvető értékeit!
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Lesz vagy nem lesz CBA-beruházás?
Mi	abban	bízunk,	hogy	nem	lesz,	elbukik	mint	2012-ben.	Akkor	sikerült 
ugyaneddig	jutniuk	(miközben	tiltakozás	akkoriban	alig	volt),	de	a	pláza-
stop-törvényen	elbukott	a	terv.	

A	beruházás	megvalósítása	csupán	a	CBA	és	az	önkormányzat	szándéka.

Reméljük,	ez	a	beruházás	nem	kapja	meg	a	plázastop	alóli	felmentést	
–	miért	is	kapná	egy	Natura	2000-es	terület	közepén	–,	de	hangot	kell	
adnunk	véleményünknek!



Csatlakozz
a csoporthoz!

Civilek	Nagykovácsiért	Egyesület

Nagykovácsi

Térképen, 
akik aláírták a petíciót
Ismét	megdőlt	egy	állítás,	mi-
szerint	a	CBA	beruházást	csak	
a	környéken	lakók	ellenzik!

A	jelölések	az	egyes	aláírókat	
jelölik.	Utcánként	összeszá-
moltuk	az	aláírásokat,	majd	az	
összeszámolt	darabszámmal	
azonos	mennyiségű	jel	lett	
berajzolva	az	adott	utcára.	
Így	a	jelek	elhelyezése	nem	
házszám	pontosságú,	csupán	
utca	szintű!	Ha	több	jel	van	
egy	utcában	mint	amennyi	
ház,	az	abból	adódik,	hogy	
egy	háztartásból	többen	is	
aláírtak.

CIVIL SÉTA
az élhető Nagykovácsiért

Kedves Nagykovácsiak!  

Mint tudjuk,
a temető, a református templom és az óvoda

– azaz múltunk, jelenünk és jövőnk –
közé, a lakosság megkérdezése nélkül,

egy CBA-bevásárlóközpont felépítését tervezik.

Ez a falu képétől és működésétől teljesen eltérő,
a települést és lakosainak nyugodt életét tönkretevő,
ismeretlen célokat és érdekeket szolgáló beruházás

és annak hosszú távra szóló terhei
gyermekeink jövőjét is súlyosan meghatározhatják.

Itt az ideje, hogy még nagyobb hangot adjuk annak, 
hogy együtt képesek vagyunk

megóvni NAGYKOVÁCSIT!

Méltósággal és szeretettel várunk mindenkit,
kicsiket és nagyokat,

2016. május 7-én, szombaton 10 órakor,
a Tisza István téren,

hogy együtt továbbítsuk kérésünket, követelésünket:
VÉDJÜK MEG ÉRTÉKEINKET!

A tiltakozó aláírásokkal ellátott petíciót
átadjuk az önkormányzat vezetőinek!

Erősítsük meg jelenlétünkkel is aláírásunkat!

Civilek Nagykovácsiért Egyesület

2094	Nagykovácsi,	Kaszáló	u.	11.

civileknagykovacsiert@gmail.com

06	20	286	0339

Támogasd
Te is a CiNkE céljait!

OTP:	11702081-20004659
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