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Létrehoztuk a Civilek Nagykovácsi- 
ért Egyesületet, és elkezdtük 
életünk egyik legnagyobb – és 
legfáradságosabb – kalandját. 
A pláza ellen folytatott küzdelem-
ben nemcsak a beruházóval, de te-
lepülésünk vezetésével is szembe 
kellett néznünk. Kaptunk hideget-
meleget, de rengeteg támogatást 
is. Mindeközben annyit szerettünk 
volna elérni, hogy a falu vezetése 
a nagykovácsiak véleményének 
ismeretében döntsön ebben a 
nagy horderejű kérdésben. 
A polgármesternek lett volna 
lehetősége népszavazást kiírni 
arról, mit szeretnének Nagykovácsi 
polgárai – nem tette. 

A küzdelem megedzett és össze-
kovácsolt bennünket, és a CiNkE 
idővel jóval több lett, mint egy-
témás, valamit ellenző egyesület. 
Nagyon sokan kerestek meg 
minket a problémáikkal, feltártunk 
több szabálytalan építkezést, 
eljártunk a képviselő-testületi 
ülésekre, igyekeztünk semlege-
síteni a Helyi Építési Szabályzatba 
(HÉSZ) elrejtett aknákat, felhívtuk a 
figyelmet arra, milyen katasztrófát 
jelentene Nagykovácsira nézve a 
Kecskehát telkeinek nyakló nélküli 
beépítése, lakóparkosítása, több-
ször felléptünk az önkormányzat 
lobbiérdekeket kiszolgáló, 
gyakran szakmaiatlan, pazarló 
gazdálkodásával szemben. 

A CiNkE a pártoktól független, cse- 
lekvő civilség szinonimájává vált. 
Most pedig eldöntöttük, hogy 
megméretetjük magunkat az 
önkormányzati választáson, mert 
úgy gondoljuk, így tudnánk legha-
tékonyabban alakítani Nagykovácsi 
jövőjét, szorosan együttműködve 
az itt élőkkel.

Tiszta szívvel és erős kézzel: 
eddigi munkánk a bizonyíték rá, 
hogy képesek vagyunk tenni 
Nagykovácsiért.

Márpedig teendő akad bőven. 
A CBA-pláza még mindig megé-
pülhet – hogy ne így legyen, arra 
a CiNkE a garancia. Pontosan tud-
juk, egy önkormányzat mit tehet 
azért, hogy megakadályozzon egy 
ilyen beruházást. Véget kívánunk 
vetni a lakópark- és társasház- 
építési gyakorlatnak, a következ-
mények nélküli, szabálytalan 
építkezéseknek.

Napról napra tapasztaljuk, hogy 
Nagykovácsi ma nem az, ami 
lehetne: a Buda-környék gyöngy-
szeme, valódi mintatelepülés. 
Nekünk van víziónk arról, hogyan 
válhatna azzá. 

Az önkormányzat szakmai bizottsá-
gaiba szakembereket – útépítő 
mérnököt, környezetmérnököt, 
közlekedésmérnököt, település- 
mérnököt, építészt, gazdasági, ide-
genforgalmi szakembert, szocioló-
gust, mezőgazdászt, erdőmérnököt, 
szakjogászt – kívánunk delegálni. 
Mindannyian itt élnek Nagyková-
csiban. És mind készen állnak arra, 
hogy tegyenek közös jövőnkért. 
Mert tudásalapú, szakmai faluveze-
tésre van szükség!

Célunk olyan önkormányzati veze-
tés és gazdálkodás megvalósítása, 
amely nélkülözi a pazarlást, hogy a 
pénzügyi forrásokat végre Nagyko-
vácsi életének jobbítását szolgáló 
fejlesztésekre fordíthassuk. Tisz-
tességes, racionális gazdálkodásra 
van szükség! 

Családi házas, biztonságos, 
rendezett, zöld települést fogunk 
kialakítani közösségi terekkel, át- 
és újragondolt településrendezési 
elvekkel. Legyen Nagykovácsi min-
den szempontból mintatelepülés!

Készen állunk, hogy tegyünk ezért. 
Kérjük, október 13-án szavazzanak 
Dr. Deák József polgármester- 
jelöltre és a CiNkE csapatára! 

Hiszen ne feledjük: 
kezünkben otthonunk jövője!

Támogatásukban bízva, tisztelettel:

Dr. Deák József Markovits anita

A következő oldalakon elolvashatják a 
Civilek nagykovácsiért egyesület terveit: 
leírjuk, milyen megoldást kínálunk a 
legégetőbb problémákra, és milyen 
vízióval rendelkezünk hosszabb távon. 
Megismerkedhetnek 
jelöltjeinkkel is.

Mi már
bizonyítottunk!
BeköSZöNTő

Öt évvel ezelőtt a tenni akarás hozott össze bennünket: 
nem akartuk, hogy CBA-pláza épüljön a falu szívébe, mert úgy 
gondoltuk, ez károsan befolyásolja településünk jövőjét. 

dr. deák józsef, A Cinke polgárMesterJelöltJe 
MArkovits AnitA, képviselőjelÖlt

Kérjük, támogassák programunkat!

Tegyünk közösen Nagykovácsiért!
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Megnyugtatóan renDezzük 
A CBA-plázAkérdést

A CiNke az itt élők támogatásával 
megakadályozta, hogy a falu szívé-
ben oda nem illő, a környezetét 
túlterhelő pláza épüljön. Mivel a 
pláza határidőre nem épült meg, 
így a beruházó és az önkormányzat 
között létrejött előszerződés 
hatályát vesztette 2018. december 
31-én. A veszély azonban még nem 
hárult el, mert ugyan a Pest Megyei 
Kormányhivatal tavaly megsemmi-
sítette a CBA-pláza építési engedé-
lyét, de a beruházó pert indított a 
kormányhivatal ellen, és nyert.

Ez azonban még nem jelenti a 
pláza megépülését.

Arra, hogy Nagykovácsi központ-
ját ne egy pláza jelentse, a CiNkE 
a garancia. Pontosan tudjuk, 
egy önkormányzatnak milyen 
lehetőségei vannak erre. 

Pontosan fel kell mérni az itt 
élők vásárlási szokásait is, hogy 
közösen találjuk meg a legjobb 
megoldást a bevásárlási lehető-
ségek fejlesztésére.

Gondolnunk kell azokra a 
kiskereskedőkre, akik sok-sok éve 
aktív részesei Nagykovácsi keres-
kedelmi életének, itt adóznak, itt 
tartják el a családjaikat, és szolgál-
nak ki minket, nagykovácsi lako-
sokat. A kiskereskedelem jelentős 
fejlesztése is megoldást jelenthet.

Megoldás lehet a falu szélén egy 
kisebb (Aldi, Lidl méretű) kereske-
delmi egység. Ez a buszmegálló 
mellett, közvetlenül a főút men-
tén könnyebben megközelíthető 
gyalogosan, autóval, kerékpárral, 
tömegközlekedéssel is. Ezekre 
mind van lehetőség, de amíg a 
falu közepére tervezett CBA-pláza 
kérdése megnyugtatóan nem 
rendeződik, nehéz mozdulni az 
alternatív megoldások felé. 

véget vetünk A MutyiknAk

Nagykovácsiban az utóbbi években 
voltak egyenlők, és egyenlőbbek. 
Sok építési vállalkozó szinte azt 
csinált, amit akart. Ha a CiNke 
lehetőséget kap a falu vezetésére, 
mindenekelőtt bevezeti az azonos 
mértékkel mérés rendszerét: 
hiszünk az egy telekre 
egy ház elvében.

Új főépítészt nevezünk ki

Az elmúlt évek építkezési 
anomáliáinak szakmai felelőse a 
jelenlegi főépítész. Új tervekre, 
új főépítészre van szükség.

véget vetünk A társAs-
házAk, lAkókertek, lAkó-
pArkok terjedésének

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
haladéktalan módosításával 
ÉS SZIGORÚ BeTARTATÁSÁVAL 
véget vetünk a faluképbe nem illő 
építkezéseknek. 

zeBrákAt és forgAloM- 
lAssítókAt telepítünk

A legforgalmasabb, legveszé- 
lyesebb pontokon megoldjuk a 
gyalogos közlekedést. Ez nem 
pénz, hanem szándék kérdése: 
egy zebra telepítése felfestés-
sel, engedéllyel, táblákkal együtt 
100 ezer forintba kerül. A forga-
lomlassítók telepítése hasonló 
nagyságrendű tétel. 

járdákAt építünk

Meglepő volt látni, hogy miután 
nemrég felújították a Nagyszénás 
utca egy szakaszát, „elfelejtettek” 
járdát építeni mellé. ez nem pénz-, 
hanem szemléletbeli kérdés. 
Valódi, működő és szisztematiku-
san megvalósítható járdaépítési 
programot dolgozunk ki. elsőként 
a legforgalmasabb és legveszélye-
sebb útszakaszokon – Szeles utca, 
Pók utca, Ady Endre utca – oldjuk 
meg a járdakérdést.

rendBe hozzuk Az utCákAt, 
elkezDJük a fölDutak 
aszfaltozását

Mindenekelőtt felállítunk egy 
tervet, amelyben öt évre előre 
látható, mikor melyik utca felújí-
tására kerítünk majd sort, így az 
adott utcában élők tudhatják, 
mikor rendeződik saját utcájuk . 
Ezután a terv alapján megkezdjük 
Nagykovácsi úthálózatának rend-
betételét. előre vesszük azokat 
az útszakaszokat, ahol különösen 
nagy gondot jelent a vízelvezetés 
megoldatlansága. 

renDezzük 
a kossuth laJos utCát

Településünk főutcája méltatlan 
helyzetben van. Forgalmas, kaoti-
kus és veszélyes közlekedni rajta.

A kampányban a falu jelenlegi 
vezetői azt állítják, sikerült pályá- 
zaton 300 millió forintot szerez-
niük, amelyből jövőre „megoldják” 

a Kossuth utca problémáját. A 
főutca valódi rendbetétele ennél 
jóval több pénzbe kerül.

A CiNkE nem éri be ad hoc 
megoldásokkal, felületesen kivi-
telezett „megújítással”.

A Kossuth Lajos utca legyen valódi, 
az itt élő majd tízezer emberhez 
méltó főutca!

Miért ne lehetne Nagykovácsi 
„belvárosa”, vagyis a Kossuth 
Lajos utca egy szakasza olyan – a 
63-as buszt és a kiskereskedelmi 
egységek áruszállító forgalmát 
átengedő, egyébként csökkentett 
autóforgalmú – övezet, hogy ezzel 
valódi faluközponttá váljon?

Ha a CiNke lehetőséget kap 
Nagykovácsi vezetésére, első 
ciklusunk kiemelt projektje a falu 
főutcájának és valódi központjának 
megalkotása lesz.

MegtereMtJük 
A kÖzBiztonságot

Nagykovácsiban elszaporodtak a 
betörések és lopások. Az elmúlt 
öt évben jelentősen romlott a 
közbiztonság. A tendencia megállí-
tása és visszaszorítása érdekében 
a település bejáratánál és a főbb 
közlekedési pontokon kamerákat 
helyezünk ki.

A készenléti Szolgálat eddigi 
munkáját tiszteljük és nagyra 
becsüljük. Folyamatos jelenlétük, 
helyismeretük garancia. Munkáju-
kat továbbra is támogatjuk.

Tárgyalásokat kezdünk a rendőr-
séggel annak lehetőségéről, 
hogy növelhessük a körzeti meg-
bízotti létszámot.

Bevezetjük az építőiparban dol-
gozó munkások nyilvántartását, 
szigorúan ellenőrizzük a bejelen-
tési kötelezettséget, megszüntetve 
ezzel a tiltott lakáshasználatot.

rACionális kÖltségvetést 
AlAkítunk ki

Nagykovácsi éves költségvetése 
közel 1,5 milliárd forint. 
ez rengeteg pénz! első intézke-
déseink egyikeként átvilágítjuk 
az eddigi működést, és kialakítjuk 
a pénzek racionális elköltésé-
nek rendszerét. Megszüntetjük a 
pazarlást, hogy több pénz jusson 
a valóban szükséges projektek, 
fejlesztések megvalósítására.

LeGÉGeTőBB kÉRdÉSek

A legégetőbb problémák,

amelyek megoldásához

azonnal hozzálátunk
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keCskehát: A ketyegő BoMBA

A kecskeháton lévő, közel 150 
ingatlant érintő telekcsoport tel-
keit már most lakóparkok megépí-
tésének lehetséges ingatlanjaiként 
hirdetik. A kecskehát művelési 
ágból való belterületbe vonását 
a Földhivatal elutasította, de 
2015-ben az önkormányzat 
képviseletében Kiszelné Mohos 
Katalin polgármester asszony 
fellebbezést nyújtott be. A belte-
rületbe vonás megtörtént.

Átfogóan át kell gondolnunk 
Nagykovácsi helyzetét, infrastruk-
turális gondjainak megoldását, 
e nélkül Kecskehát Nagykovácsi 
katasztrófáját jelentheti. Hiszen 
minden egyes átgondolatlan és 
szabályozatlan kérdéssel nő az au-
tók száma, egyre nagyobb dugókra 
számíthatunk, növekszik azon 
gyermekek száma, akiket el kell 
helyezni a közintézményekben, 
ahol már ma sincs elég hely.  

nAgykováCsi zsáktelepülés 
jellegének Megőrzése

Időről időre hallani olyan tervekről, 
hogy megnyitnák Nagykovácsit, 
megszüntetve zsákfalu jellegét. 
Mivel a CiNke lobbiérdekektől 
mentesen a lakosság érdekeit 
képviseli, ezen álláspontja mel-
lett akkor is kitart, ha erős nyomás 
érkezik erre vonatkozóan. 

a nagykováCsi út

A falut a fővárossal összekötő 
Nagykovácsi út kezelője a Magyar 
közút Nonprofit Zrt. Folyamato-
san és kezdeményező módon 
tárgyalni kell a gyorshajtások 
megelőzésének lehetőségeiről, az 
út állapotából fakadó problémák 
megoldásáról. Hosszabb távon 
Remeteszőlőssel együttműködve 
el kell érni zebrák telepítését 
a Nagykovácsi úton lévő busz-
megállókhoz. 

a „fitneszpark” 
és kÖrnyéke fejlesztése 

Adyligeten járva ámulva nézzük 
a régi játszótér helyére teremtett 
közösségi teret: sportpályák, park, 
játszóterek, minden, mi szem-
szájnak ingere. Nagykovácsiban 
egyelőre be kell érnünk egy 
meglehetősen ötletszerűen a 
Nagyszénás utca mellé pottyan-
tott „fitneszparkkal” és műfüves 
focipályával.

Gondos tervezés és az anyagi 
források előteremtése után kell 
fejleszteni és bővíteni a sportolási 
lehetőségeket itt helyben. 
Kosárlabda, futókör, röplabda, 
pingpong – a részleteket az itt-
élőkkel együttműködésben dol-
gozzuk ki. Bővíteni kell a sportolási 
lehetőségeket.

a sport táMogatása

A minél jobb eredmények elérése 
érdekében továbbra is szeretnénk 
segíteni a Nagykovácsi-színeket 
képviselő sportegyesületeket, 
szakosztályokat, legyen az labda-
rúgás, diáksport, technikai sport 
vagy bármilyen sportág.

Teret adunk olyan sportot, idegen-
forgalmat helyben fejleszteni 
szándékozó vállalkozásoknak, 
amelyek egyszerre szolgálják a 
helyi sportérdekeket és a munka-
helyteremtést. 

oktatás

Nagykovácsi intézményei túlzsú-
foltak, komoly pedagógushiány 
jellemző. koncepciót dolgoztunk 
ki a helyi pedagógushiány enyhí-
tésére, optimalizáljuk az óvodai és 
iskolai férőhelyeket. 

egészségügy

egyre növekvő igény a 24 órás 
gyermek- és felnőttügyelet kiala-
kítása. ez ügyben tárgyalásokat 
kezdünk az illetékes hatóságokkal.

Az önkormányzat részt vesz a 
rászoruló betegek szállításának 
biztosításában, és támogatja azon 
idős lakótársainkat, akik valami-
lyen segítségre szorulnak. A segítő 
tevékenységbe a helyi iskolásokat 
is bevonjuk.

Célunk továbbá, hogy az alapellá-
tásnál a helyi egészségügyi vállal-
kozások által befizetett iparűzési 
adót célzottan a vállalkozásokhoz 
forgassuk vissza fejlesztésre. 

helyi vállalkozások 
helyzetBe hozásA

Az önkormányzat által megvaló-
sítandó munkákról a helyi vállal-
kozók értesülnek majd először, és 
lesz idejük arra, hogy pályázzanak; 
vagyis elsőbbséget biztosítunk a 
helyi vállalkozóknak.

A nagykovácsi vállalkozókat be-
vonjuk a döntések előkészítésébe.

kedvező vállalkozási környezet 
kialakításával vonzóvá tesszük 
Nagykovácsit a kisvállalkozóknak 
(pl.: székhelyszolgáltatás). 

szÖvetség A 
kiskereskedőkkel

Nagykovácsi, hiába duzzadt már 
kisvárosnyivá, sok tekintetben 
őrzi bájos falusi jellegét. Vannak 
például kisboltjaink, amelyekből 
jóformán minden beszerezhető.

Létrehozzuk a helyi kiskereskedők 
fórumát, és az ő, valamint az itt 
élők igényeit szem előtt tartva 
közösen dolgozunk azon, hogy 
fejleszthessék szolgáltatásaikat. 

önkorMányzati Munka 

A hivatal munkájában erősítjük a 
szolgáltató jelleget.

A képviselők a jövőben körzetek 
szerinti felosztásban végzik majd 
a munkájukat, rendszeres és 
érdemi kapcsolattartást biztosítva 
a körzet lakóival.

Figyelünk az idősekre! Javítjuk az 
idősgondozás minőségét. különö- 
sen azok az idősek vannak rászorul- 
va az önkormányzat segítségére, 
akiket mindennapi életükben 
súlyosan korlátoz valamilyen 
egészségügyi probléma: nekik 
nem csupán orvosi ellátásra és 
gondozásra van szükségük, hanem 

HOSSZABB TÁVÚ TeRVek

Öt év hosszú idő.

És mi már tudjuk, mivel töltjük majd!

Nagykovácsi fejlesztéséről
A CiNkE víziója 



zöld
NAgykováCsi

állandó
piactér

kÖzÖsségfejlesztés
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például az akadálymentes ügyin-
tézés lehetőségére is. 
Egyre nagyobb az igény az önálló 
életvitelt támogató, az egészség 
megőrzését célzó szolgáltatásokra.

Felülvizsgáljuk a Nagykovácsi 
Településüzemeltetés (NATÜ) 
munkáját, majd úgy alakítjuk át, 
hogy hatékonyan és reális költ-
séggel lássa el feladatát. 

Felülvizsgáljuk a helyi adókat. 
Folyamatosan bevezetjük rászo-
rultsági és kérelmi alapon a 65. 
életévüket betöltött lakosok 
számára az 50 százalékos, a 75 
éven felüliek részére a teljes 
építményadó-mentességet.

A civil szervezeteket érdemi mó-
don bevonjuk az önkormányzati 
döntési folyamatokba.

Valóban kommunikálni fogunk 
az itt élőkkel; a legfontosabb 
ügyekben bevezetjük a közvéle-
mény-kutatást. 

korszerűsítjük és igényesebbé 
tesszük Nagykovácsi online, 
mozgóképes és papír alapú meg-
jelenéseit helyi munkaerő igény-
bevételével.

Kész koncepciónk van arra, 
hogyan teremtünk munkahelyet 
olyan szolgáltatások bevezeté- 
sével, amelyek növelik az önkor-
mányzat bevételét.

állAndó piACtér 
kiAlAkításA

A szombatonként az iskola 
parkolójában kisebb-nagyobb 
rendszerességgel megtartott 
piacnapok nagy népszerűségnek 
örvendenek. Állandó piacteret 
alakítunk ki, és megszervezzük, 
hogy ezen minden héten legalább 
egyszer – de igény esetén akár 
többször is – színvonalas, az itt 
élők igényeit minél jobban kielé- 
gítő kistermelői piac működjön. 

zölD nagykováCsit!

Legyen Nagykovácsi a környezet-
védelemben is mintatelepülés!

A középületekben kialakítjuk a 
megújuló energia használatát.

A kiskereskedőknek és az itt 
élőknek, bevásárlóknak ingyenes, 
újrahasznosított textilcsomagolást 
biztosítunk, ezzel elősegítve a nej-
loncsomagolások használatának 
visszaszorítását. 

Kezdeményezzük a vendég-
látóhelyek üzemeltetőinél a minél 
környezetkímélőbb működést.

közösségi rendezvényeinkről 
száműzzük az eldobható evő-
eszközöket, poharakat, tányérokat, 
újrahasználható, újrahasznosított 
eszközökkel kiváltva azokat. 

Áttérünk a jelenleginél gyakoribb 
szelektívhulladék-szállításra. 

Támogatjuk kerti komposztálók 
kialakítását.

Támogatjuk a hatékony, megújuló 
energiaforrásokat, csökkentve 
ezzel a légszennyezést, javítva a 
háztartások költséghatékonyságát.

Határozottan fellépünk az illegális 
hulladéklerakás ellen.

Gondoskodunk a közterületek 
tisztán tartásáról.

szakmaiság, fejlődés, jövőkép, közösség: 
ha lehetőséget kapnak rá, a Civilek nagyko-
vácsiért egyesület képviselői és polgármes-
tere mindig az itt élők érdekeit és vélemé-
nyét figyelembe véve, tisztességgel és a 
szakmaiságot szem előtt tartva fognak dol-
gozni otthonunk jövőjéért.

Ahogy az elmúlt négy évben cselekvő civil-
ként vettünk részt nagykovácsi életében, 
úgy az önkormányzati munkában is minden 
tudásunkat és lelkesedésünket beleadva 
végezzük majd a dolgunkat.

HOSSZABB TÁVÚ TeRVek
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A Civilek Nagykovácsiért Egyesület 
alapító tagja és elnöke vagyok.

Az eLTe Állam- és Jogtudományi 
Karán szereztem diplomát.

dolgoztam az Országos Bánya-
gépgyárban igazgatási és jogi 
vezetőként, a Noviki Innovációs 
Rt-nél általános igazgatóként. 
Az elmúlt évtizedekben szá-
mos cégben töltöttem be 
felügyelőbizottsági elnöki és igaz-
gatósági tagsági tisztséget. 

1991-ben alapítottam meg a deák 
és Társai Ügyvédi Irodát. 

Nyolcgyermekes székely család-
ból származom. Gyerekkoromat 
egy baranyai sváb településen 
töltöttem. Már gyerekkoromban 
megtanultam, hogy csak kemény 
munkával lehet célokat elérni. 

A feladat, a munka elvállalása 
nekem soha nem a hozzá kapcso-
lódó pozícióról, hanem a célok 
eléréséről szólt. 

Családom már az 1970-es évektől 
tulajdonosa volt egy zártkerti 
ingatlannak a Zsíros-hegyen. Jelen-
legi házunkat hét éve építettük fel. 

Az elmúlt évtizedekben láttam a 
település változásait, fejlődését. 
Úgy vélem, hogy Nagykovácsi ma 
nem az, ami lehetne. Természeti 
adottsága páratlan szépségű, 
odafigyeléssel, sok munkával 
közösen valódi mintatelepülést 
hozhatunk létre. 

Az elmúlt négy évben egyesüle-
tünk vezetőjeként sokat küzdöttem 
azért, hogy jobb irányba vigyük 
a falu fejlesztését. Úgy döntöt-
tünk, folytatjuk ezt a munkát, ezért 

elindulunk a választáson. Hisszük 
és tudjuk, hogy a falu felelős 
vezetőiként öt év alatt látványos, 

az itt élők érdekeit és a környezet 
védelmét szem előtt tartó változá-
sokat vihetünk végbe.

pOLGÁRMeSTeRJeLöLT

A CiNkE polgármesterjelöltje: 

Dr. Deák József 

A CiNkE kÉpVISeLőJeLöLTJeI

A CiNke alapító tagja vagyok. 
2008 óta élek Nagykovácsiban. 
első pillanattól kezdve bekap-
csolódtam a közügyekbe, de 
szervezett formában 2015 óta 
kezdtem el érdemi munkámat. 

A társadalmi részvétel nélkülözhe-
tetlen része az önkormányzásnak. 
Véleményem szerint intézményi 
innovációra van szükség. Be kell 
vonni a lakosokat a helyi döntések 
meghozatalába, ahol a részvétel 
nem pR-célú, hanem valóban a 
kialakult igényekre épül. Digitális 
részvételi platformok kialakítását 
kell megvalósítani, hiszen ezek utat 
nyitnak: az itt élők megvitathatják 
a település ügyeit. Célom az átlát-
ható önkormányzati működés, 
amely teret ad az aktív lakosságnak.

kiemelkedően fontosnak tartom 
a középiskolás korosztály és a 
fiatal felnőttek bekapcsolását 

Nagykovácsi életébe. Számtalan 
kiváló tehetség és lelkes, kreatív 
fiatal él itt. Akkor tudják maguké-
nak érezni Nagykovácsit, ha aktív 
részeseivé válhatnak a közéletnek, 
a fejlesztéseknek. Nagykovácsit az 
ő lendületük teheti színesebbé. 
Velük közösen kell például kita- 
lálnunk, milyen közösségi terekre 
van szükségük ahhoz, hogy igé-
nyeik alapján megvalósítsuk a 
számukra ideálisat.

Markovits Anita

Ambrózy Máriának hívnak, de leg-
többen Ziegler Linó állatvédőként 
ismernek Nagykovácsiban.

Kétszeres látványtánc Európa- 
bajnok, háromszoros magyar 
bajnok gátfutó és jiu-jitsu magyar 
bajnok vagyok.

2003-ban költöztünk Nagykovácsi-
ba férjemmel, aki a Magyar Sport 
Jiu-Jitsu Szakszövetség elnöke.
Sportolóként megtanultam csa-
patban dolgozni, állatvédőként 
pedig a természet tiszteletét és 
szeretetét. Ír sztepptáncot és 
harcművészetet oktatok egyesü-
letünkben, a Budapesti Budo és 
Mozgásművészeti egyesületben. 
A diákjaim között többen nemzet-
közi sikereket értek el, vannak, akik 
az európa-bajnoki címig vitték.

Állatvédőként Nagykovácsiban 
létrehoztuk a Nagykovácsi Cica 
Menedéket, ahol nem csak kóbor 
macskákat gyógyítunk és jutta-
tunk szerető gazdákhoz, hanem 
kutyákat, nyulakat, madarakat, sőt 
még vaddisznót is mentettünk.

Hiszem, hogy ha jó példával 
járunk elöl, akkor egyre többen 
követnek minket.

ezért képviselőként az egyik 
fő célom az, hogy településünk 
közterületei tiszták és rendezettek 
legyenek. Ez vezérel akkor is, 
amikor tanítványaimmal, támo-
gatóinkkal szemetet szedünk. 
Tájékoztatással a felelős állattartás 
is erősíthető, évi két ivartalanítási 
akcióval pedig a kóbor állatok 
számát csökkentenénk.

Ambrózy Mária
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A CiNke alapító tagja vagyok.

Huszonöt éve kötődöm Nagyková-
csihoz. Ez a település a családom 
otthona és otthona számos kis-
gyermekes családnak, új és régi 
lakosnak. Fontos számomra, hogy 
az együttélés feltételei mindannyi-
unk javára kedvező irányba változ-
zanak, legyen szó akár a közös-
ségi élet rendjének tiszteletben 
tartásáról, a közlekedési szabályok, 
illetve az építkezési rendeletek 
betartásáról. 

Ezért több mint négy éve szinte 
minden olyan fórumon jelen vol- 
tam, amely Nagykovácsi köz-
ügyeiről szólt. képben vagyok a 
kecskeháti ügyekkel és a CBA-pláza 
körüli anomáliákkal kapcsolatban 
is, és tájékozottnak mondhatom 
magam minden olyan kardinális 
kérdésben, amely Nagykovácsi iga-
zán égető problémájának számít.

Célom, hogy az elmúlt évek 
tapasztalatára alapozva miha-
marabb meglépjük azokat a 
döntéseket, amelyek valódi meg-
oldásokat hoznak. Ilyen például 
a köztéri kamerák kihelyezése a 
közbiztonsági kérdések rendezé-
sére és a közlekedésbiztonság 
megerősítésére.

Születésem óta 
Nagykovácsiban élek.

Több mint harminc éve vállalkozást 
működtetek. elvégeztem az eszter-
gomi Tanítóképző Főiskolát, majd 
külkereskedelmi szakképzettséget 
szereztem és azon a vonalon 
tevékenykedtem közel húsz évig.

Másfél évtizede pénzügyi szak-
területen dolgozom, egy alkusz 
cégnél igazgatóként.

Mindig is fontosnak tartottam a 
környezetemmel és a körülöttem 
élő emberekkel való törődést, de 
most kerültem olyan élethelyzetbe, 
hogy kellő időt tudok erre szánni.

Az infrastruktúra az itt élő em-
berek életminőségét nagyban 
befolyásoló tényező, de lega-
lább annyira fontos a közösségi 
lét feltételeinek megteremtése. 
Azt szeretném, hogy a serdülő 
korú fiataloknak helyben tudjunk 
olyan életérzést és értékeket köz-
vetíteni, amelyek révén szeretettel 
kötődnek a lakóhelyükhöz.

Településünk időskorú lakosai 
életét megkönnyítendő, az egész-
ségügyi ellátás és a mindennapi 
bevásárlás területét érintő újabb 
szolgáltatások elérhetővé tételére 
törekszem.

Számomra fontos az emberek 
véleménye, különösen azoké, 
akikkel egy közösségben élek. 
A folyamatos információcsere és 
a közvetlen kapcsolattartás alapja 
a jó önkormányzati működésnek.

Azt szeretném, hogy minden itt élő 
ember ugyanazt érezze, amit én, 
hogy SZeReTek itt élni!

Hudák Zsuzsanna
Herczeg Gábor

Nagykovácsiban élek évek óta, 
soha nem gondoltam, hogy ilyen 
bemutatkozót fogok egyszer írni, 
de engem a Rozmaring utcai 
építkezés indított el az utamon. 
Ebben a harcban, a családtagokon 
és barátokon kívül egyedül a CiNke 
segített, így most nem is volt kér-
déses, hogy velük együtt folytatom 
a falu jövőéjéért való tevékeny-
ségemet. ez a felelőtlenül enge-
délyezett építkezés markáns része 
volt egy olyan folyamatnak, amely 
miatt elég most csak körbenézni 
a faluban, és látjuk a gombamód 
épülő társasházak mennyiségét. 
Az utolsó utáni pillanatban 
vagyunk, hogy ezt megállítsuk!

Nem tudom elfogadni a hamis 
érdekeket, és a tudatos rombolást. 
Számomra a fejlődés azt jelenti, ha 
a bekövetkező változások egyaránt 
tükrözik a település igazi, mindany- 
nyiunk által értékelt jellegzetes-
ségeit és az itt élők egyedi voná-
sait, valódi igényeit.

Mit ígérhetek, ha sikerül 
képviselőként bekerülnöm? 

Azon leszek, hogy Nagykovácsiban 
a közösség által létrehozott és 
kialakított szabályok tiszteletben 
tartásával éljük életünket. 
Mert csak így tudunk olyan kom-
fortos, biztonságos és humánus 
atmoszférát kialakítani, amelyben 
mindenki jól érezheti magát.

Jogászként és volt rendvédelmi 
dolgozóként az egyenesség, a be-
csületesség és a tiszta játszma híve 
vagyok. Édesanyám révén lengyel 
vagyok, így szeretnék egy lengyel 
testvérvárost találni Nagykovácsi-
nak a közösség bevonásával.

Dr. Rónay Olivia

A CiNke alapító tagja vagyok.

Családunk erősen kötődik Nagyko-
vácsihoz, mindhárom gyerekem a 
helyi iskolába jár. Feleségem házi-
orvos, én pedig vállalatszervezés-
sel és -irányítással foglalkozom 
húsz éve.

Szeretném szaktudásommal 
a település fejlődését támogatni.

Célom az úthálózat fejlesztése, 
a forgalomszervezés átalakítása, 
a közösségi és környezetbarát 
közlekedés fejlesztése.

Fontosnak tartom az önkormány-
zati gazdálkodás átvilágítását és 
az erőforrások hatékony átcso-
portosítását, hogy településünk 
élhetőbbé váljon a racionalizált 
költségvetésből is megvalósítható 
fejlesztések által.

Bolváry Gellért
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kiaDJa
Civilek nagykovácsiért egyesület
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 11.
+36 20 286 0339

Nagykovácsiban nőttem fel. 
Most is itt élek, saját cégemben 
vállalkozóként dolgozom. 
A falu élete, fejlődése, a közösség, 
a vállalkozások támogatása fontos 
célkitűzésem.

Vállalkozóként is Nagykovácsi a 
székhelyem, szeretném a vállalko- 
zásokat „hazahozni” anélkül, hogy 
ez rombolná a falu összképét.

Célom, hogy kedvező vállalkozási 
környezet kialakításával vonzóvá 
tegyük Nagykovácsit a kisvállalko-
zóknak (pl.:székhelyszolgáltatás), 
ezzel növelve a település 
adóbevételét. 

Célom ezenkívül, hogy a nagyko-
vácsi vállalkozásokat intenzíven 
bevonjuk a közéletbe és a mun- 
kába. Szeretném, hogy az önkor-
mányzat által megvalósítandó 

munkákról a helyi vállalkozók 
értesüljenek és legyen idejük 
arra, hogy pályázzanak, azaz 
elsőbbséget biztosítsunk a 
helyieknek. Mert hiszem, hogy 
itthon mindenki otthon van, és 
ez visszaköszön a szolgáltatások 
minőségében is.

Guba István 

tudjon meg többet

cinke.org
Cinke

CiNkE
választási 
Nagyfórum

Polgármesterjelölti 
vita

2019. október 1. 18.00
öregiskola - inkubátorház

2019. október 10. 18.00
öregiskola - inkubátorház

Kérjük, október 13-án szavazzanak

Dr. Deák József polgármesterjelöltre és a CiNkE csapatára!
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