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Látta már a Kossuth Lajos utcát csúcsforgalomban?
Látta már az óvoda, bölcsőde, iskola környékét reggel?
El tudja képzelni, hogy ebben a völgyben sok ezer autó
és áruszállító teherautó közlekedjen? Hogy nézne ki
ebben a környezetben négy lapostetős
monstrum – egy polgármesteri hivatal,
egy fitneszcentrum és egy gyorsétteremmel, irodaházzal kiegészített
CBA bevásárlóközpont?
tonnás
Milyen hatással lesz a falu, a bölcsőde,
az óvoda, a templom, a közeli temető
életére, ha ráépítenek egy bevásárlóközpontot? Milyen zajjal, fény- és
légszennyezéssel jár egy ilyen létesítmény működtetése, gépészete?

Egy éve még a falu mai vezetése sem tudta ezt elképzelni.
A jelenlegi polgármester és csapata 2014-ben ezért kampányolt
azzal, hogy megakadályozzák a falu közepére tervezett plázaberuházást.

+12
teherautók

naponta

+1000
autó

A faluvezetés ma egészen másképp gondolkodik. Nagy vehemenciával támogatja a
falu közepére bevásárlóközpontot álmodó nagyvállalkozó tervét, szembemenve ezzel
minden nemzetközi településfejlesztési trenddel.
(Illusztráció: Nagykovácsi Tájoló, 2015. október)
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Nagykovácsi mit nyer azzal, ha a kellős
közepén a mostaninál tízszer nagyobb
forgalom, folyamatos hang-, fény- és
zajszennyezés, no meg a bölcsőde
szomszédságában 150 gépkocsinak
helyet adó óriásparkoló alakul ki?
Nagykovácsi egy völgyben fekszik: ha a
„teknő” aljára és közepére ilyen zajforrást helyezünk, annak hatásait körös-körül mindenki
megsínyli. A valós igények
felmérésével kell kialakíépülettani egy társasági életet
gépészet
biztosító faluközpontot.

+200 kg

szén-dioxid naponta

+ Korom
és szálló por

+ Zajterhelés
+ Fényszennyezés

A falu közepére tervezett
gigaberuházásról döntsenek a lakosok!

Balesetveszély

A Civilek Nagykovácsiért Egyesület népszavazást kezdeményezett azért, hogy
ezen a területen ne épüljön bevásárlóközpont. A református templom, a temető, az óvoda és a bölcsőde mellett
ennek nincs helye. Nem illik a képbe!

Egészségkárosítás
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vörösvár invest,
CBA beruházás

nem CBA fejlesztés,
még nem tudni
ki, mikor és mibol
valósítaná meg...
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Az önkormányzat a jelenlegi épületét értékesíteni kívánja.
Azt tervezik, hogy a Vörösvár Investtől (CBA) bérelnek önkormányzati irodát,
felnőttorvosi rendelőt, ezzel hosszú
távra plusz terhet véve a falu nyakába.

Ha az önkormányzat ezt nem teszi
meg és a népszavazás eredményeképpen a beruházás nem valósul
meg, a kártalanítási igényt a telek
régi és új forgalmi értéke közötti
különbözet képezi.
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Az önkormányzat kártalanítás nélkül
meg tudja akadályozni a beruházást,
ha a plázastop-törvényre hivatkozva
nem adja ki az úthasználati engedélyt a hiányos infrastruktúra miatt!

Tévedés azt hinni, hogy ha a
beruházás megvalósul, lesz uszoda,
közpark vagy teniszklub, ezek mind
külön-külön forrásból megépíthető
létesítmények.
2015. december
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A cinke

mint madár

Széncinege (Parus major)

A CiNkE

mint egyesület

alapító tagok

Civilek Nagykovácsiért Egyesület
Augusztus 23-tól intézményesült formában munkálkodunk
azért, hogy a jövőben mi, nagykovácsi lakosok is nagyban
befolyásolhassuk településünk sorsának, fejlődésének
és jövőjének alakulását. Meggyőződésünk, hogy Nagykovácsi szellemi tőkéjét összekovácsolva meg tudjuk őrizni
Nagykovácsi kincseit, harmóniát teremtve ember és
természet között.
Megalakítottuk a Civilek Nagykovácsiért Egyesületet,
leánykori, illetve becenevén: a CiNkÉt.

Színezd ki!

Ki ne ismerné ezt a szines kis
madarunkat, amelyről annyi
gyerekdalunk és versünk szól,
a legismertebb talán Móra
Ferenc, A cinege cipője című
verse.
„Hasznosságban és elevenségben ez a czinegék vezére.
Nyugtalan, dolgos, hangos
és mindig jókedvű; hajnaltól
napestig folyton munkálkodó.
Megragad az ágacska legvégén, fejjel lefele és vizsgálja
a koronarügyet, vajjon nem
rontja-é valami gonosz nyű
vagy bogár?”
(Idézet: Herman Ottó, A madarak
hasznáról és káráról című könyv)

Civilek Nagykovácsiért Egyesület
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 11.
civileknagykovacsiert@gmail.com
06 20 286 0339

Csatlakozz

a csoporthoz!
Civilek Nagykovácsiért Egyesület

Támogasd

Te is a CiNkE céljait!
OTP: 11702081-20004659

4

CiNkE Kurír

2015. december

