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CIVILEK NAGYKOVÁCSIÉRT EGYESÜLET HÍRMONDÓ

A CiNkE december 8-án átadta
a falunak szánt karácsonyi ajándékát,
a Kaszáló utcai szalmalabirintust.
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Megéri küzdeni a céljainkért!
Ez az év a Civilek Nagykovácsiért Egyesület életében néhány kisebb
kezdeményezés mellett a falu közepére tervezett CBA-beruházás
elleni harcról szólt.
A CiNkE továbbra is Nagykovácsiért dolgozik. December elején építettünk egy
szalmalabirintust, amelyet a gyermekek
már birtokba is vettek.

Miközben azért dolgoztunk, hogy
megóvjuk Nagykovácsit, hogy a falu
jövőjét meggyőződésünk szerint rossz
irányba befolyásoló pláza a falu közepén
ne jöhessen létre, rengeteg embertől
kaptunk biztatást, segítséget, hitet.
Akadtak olyanok is, akik legyintettek: ez
már eldöntött tény, mi, egyszerű polgárok
úgysem tehetünk semmit!
Tüntetést szerveztünk, összegyűjtöttünk
1300 aláírást, önkormányzati ülésekre,
egyéb eseményekre jártunk, tárgyaltunk a
beruházóval, polgármesterrel, a jegyzővel,
más hivatalokkal, és nem adtuk fel.
Kitartásunknak meg is lett az eredménye:
e pillanatban úgy néz ki, hogy a CBA-pláza,
benne az adófizetők pénzéből hosszú
távra bérelt önkormányzati hivatallal nem
valósul meg. A projektet jelenleg „elhalasztva” kategóriába sorolták, a beruházó
további szándékai ismeretlenek.
Érdemes tehát megküzdeni véleményünkért, álmainkért. És jó tudni: ha a CBA-pláza
felépítésének ötlete netán újra felmerül,
jó okunk van hinni abban, hogy ha kiállunk
álláspontunk mellett, sikert érünk el.

Civilek Nagykovácsiért Egyesület
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 11.
civileknagykovacsiert@gmail.com
06 20 286 0339
Horgas Péter – Civil Fórum
06 30 931 1322

Jövőre is számtalan ötlettel készülünk.
Próbálunk a lakossági megkereséseknek
eleget tenni, a falu jelenét, jövőjét érintő
ügyekben segíteni az itt élőket. Remek
kezdeményezésnek tartjuk Horgas Péter
nagykovácsi lakos rendszeresen megrendezett Civil Fórumát is, mely lehetőséget
biztosít közügyeink széles körben való,
nyílt és őszinte megbeszélésére. Mi mindig ott vagyunk – és erre biztatunk minden, településünk sorsa iránt érdeklődő
nagykovácsi lakost.

Addig pedig szeretettel kívánunk
boldog karácsonyt és új évet
a közeli s távoli vidék legszebb
településének!

Csatlakozz

a csoporthoz!
Civilek Nagykovácsiért Egyesület
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Te is a CiNkE céljait!
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