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választásokat megelőzően jelen-
tős ellentétek, erős széthúzás volt 

tapasztalható a közéletben. Az volt az 
ars poeticám, hogy tegyük félre a konf-
liktusokat és koncentráljuk az érdemi 
munkára, ezért a bizottságokba minden 
oldal képviselőjét meghívtam. Nagy 
eredménynek tekintem, hogy a kezdeti 
nehézségek ellenére normalizálódtak 
a viszonyok és ma már nyugodt, bé-
kés hangnemben vitatjuk meg a város 
életét érintő kérdéseket. A képviselő-
testületi határozatok pedig az itt élők 
érdekeit szem előtt tartva 90 száza-
lékban egyhangú döntéssel születnek. 
 
Az önkormányzati munka elején egyik 
legfontosabb és legelső lépésünk a gaz-
dálkodás rendbetétele volt, hiszen csak 
stabil pénzügyi alapokra lehet felelősen 
építeni. A korábbi hitelfelvételekkel 
szemben saját, pályázati és lobbytevé-
kenységből származó pénzekre támasz-
kodunk beruházásaink finanszírozásá-
nál. Így épülhetett fel a Telepi Óvodában 
az ovi-sport pálya, ennek köszönhetően 
újítottuk fel a BMSE öltözőjét és a leg-
újabb eredmény a helyi Auchan 7 milliós 
támogatása a Kálvária dombi középkori 

vált az eladás. Óriási sikernek tekintem, 
hogy a 100 millió forintra értékelt üzlet-
részünket 238 millió forintért sikerült 
értékesíteni. A befolyt összegből 2013 
tavaszára beköltözhetővé válik egy mo-
dern, a kor igényeit maximálisan teljesítő 
egészségház. Törekedtünk a családok, 
a kisgyermekek és a fiatalok lehetősé-
geinek, körülményeinek fejlesztésére 
is. Növeltük a bölcsődei férőhelyek és a 
kisiskolás osztályok számát, az általános 
iskolások számára nyári napközit indí-
tottunk, felújítottuk a Szentistvántelepi 
Iskolát, a Kalász Suliban pedig tervezzük 
a tornaterem rendbehozatalát.

TiszTelT lakóTársaim!
Az önkormányzati munka szempontjából fontos állomáshoz érkeztünk. A választások 
óta ugyanis eltelt két esztendő, tehát a ciklus felénél tarunk. Ez alkalomból szeretnék 
az Önkormányzat tevékenységéről, az eltelt időszak eredményeiről egy összegzést 
átnyújtani a budakalásziak számára.

A jövő nemzedéke mellett megkülön-
böztetett figyelmet fordítunk idős lakó-
társainkra is. Az idén ősszel, a szokásos 
hagyma és burgonya juttatásnál na-
gyobb értékű tartós élelmiszer csoma-
got adományozunk számukra. A város 
szépkorú lakóit az alpolgármesterekkel 
rendszeresen személyesen köszöntjük 
születésnapjukon. Karácsonykor pedig 
ismét megszervezzük az Idősek Karácso-
nya rendezvényünket a Sportcsarnok-
ban.

Régóta szeretnénk a város lakóinak biz-

a

tonságát megerősíteni, hiszen sok problé-
mát okoznak nyaranta a tavakat látogató 
illegális fürdőzők és a bevásárlóközpontok 
nagy forgalmát kihasználó szabálysértők. 
Az M0 híd megépülése pedig bűnügyi 
szempontból is könnyebben elérhetővé 
tette a városunkat. Biztonságra való tö-
rekvésünk most teljesülni látszik, ugyanis 
2013 januárjától önálló rendőrőrs létesül 
városunkban, ahol 14 rendőr dolgozik 
majd a lakosok biztonságáért.

Nehéz lenne felsorolni e rövid előszóban 
az összes területet, illetve intézkedést, 
amit képviselőtársaimmal a két év alatt 
városunk lakóinak javára igyekeztünk ten-
ni, ezért az eredményeket téma szerint 
csokorba gyűjtve, képekkel illusztrálva 
szeretnénk felidézni a következő oldala-
kon. Köszönjük eddigi észrevételeiket, 
közreműködésüket, támogatásukat és 
kérjük, hogy a továbbiakban is dolgoz-
zunk, gondolkodjuk együtt városunk 
szebbé élhetőbbé tétele érdekében és 
valósítsuk meg közösen álmainkat!

Budakalász, 2012. november 12.
Tisztelettel: 

 
 

Rogán László  
Budakalász polgármestere

templom feltárásához. Ezt az irányt sze-
retnénk a következőkben is folytatni.  
 
Sarkalatos pont a város közlekedése, 
infrastruktúrája, amire saját és az állami 
forrásból szántunk jelentős összegeket. 
A József Attila utcától a Budai útig tartó 
útberuházás eredményeképpen az idő-
sebb emberek és a kisgyermekes anyu-
kák is biztonságosan át tudnak kelni a 
város legforgalmasabb útjain. A Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházá-
sa mellett egyhangú testületi döntések 
eredményeképpen a város összesen 12 
utcája kapott mart aszfaltos burkolatot 
és több helyen járdafelújításokat is sike-
rült elvégezni. A legfrissebb eredmény 
pedig a József Attila utca északi járdájá-
nak újjáépítése, önkormányzati forrás-
ból.

Szintén saját költségből kezdtük el az 
Egészségügyi Központ építését. Erre a 
szükséges forrást a kábeltévé hálózat 
eladásából teremtettük meg. A hálózat 
olyan mértékben volt elavult, hogy azt 
az elvárásoknak megfelelő, piacképes és 
korszerű szintre hozni önerőből már kép-
telenek voltunk, tehát elkerülhetetlenné 

032013 tavaszára elkészül az új 
Egészségügyi Központ



Kiegyensúlyozott műKödés,  
stabil városgazdálKodás
• Az elmúlt két évben stabilizáltuk a város gazdálkodását és 2011-től kezdődően 

szilárd alapokon áll a településünk költségvetése.

• A korábbi hitelfelvételekkel ellentétben saját, pályázati és lobby tevékenységből 
származó forrásokat használunk fel a beruházásainkhoz. (BMSE öltöző felújítása, 
ovi-sport pálya, Kálvária-feltárás). Gazdálkodásunkban egy saját forintra négy 
forint támogatás jut.

• Az elmúlt két évben a likviditásunk folyamatosan biztosított volt, az önkormány-
zat fizetőképessége stabillá vált és erre a továbbiakban is nagy hangsúlyt fek-
tetünk.
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Gazdasági társaságainknál megszüntettük a pazarló gazdálkodást, a közpénzek 
elfolyását, és rendeztük jelentős alapítói tartozásukat. A hatékonyabb munka és 
a takarékosság érdekében személycseréket hajtottunk végre a társaságok vezeté-
sében és a felügyelő bizottságokban. Az új vezetők elődeik bérének töredékéért, 
lényegesen jobb színvonalon végzik munkájukat.

• BkÜ új vezetője felszámolta a korábbi szabálytalanságokat, ésszerű gazdálkodást 
indított el, csökkentette a kintlevőségeket és a korábban veszteséges céget nye-
reségessé változtatta. Mindezek következtében elérte, hogy a FCSM befogadó 
nyilatkozatot írjon alá a céggel.

• A Kaláz Kft. –től az Omszk-park, a Lenfonógyár és a volt Bészkü-telep hasznosí-
tása visszakerült az Önkormányzathoz, a 60-70 millió Ft-ot kitevő bérleti díjak 
tavaly óta az Önkormányzathoz folynak be. A társaság átadta a tulajdonában 
lévő, negyedmilliárd forintos csatornavagyont az Önkormányzatnak.

• A korszerű és piacképes internet és kábeltévé szolgáltatás megteremtése érdeké-
ben a Kábel TV Kft.-ben meglévő üzletrészünket értékesítettük, hiszen saját for-
rásból már nem volt kigazdálkodható a rendszer felújításának óriási költsége. A 
100 millió forintra értékelt üzletrészt 238 millió forintért sikerült eladnunk. A 
befolyt bevételt pedig teljes egészében az Egészségház építésére fordítottuk.
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A beruházásokat nem hitelből, hanem saját, pályázati  
és lobby forrásokból valósítjuk meg



Elkészült a József Attila utcától a Budai út - Pomázi útig tartó útszakasz felújítása.

A beruházás értéke: 250 milló forint.

• Az abbamaradt útépítési beruházás ügyében a város vezetése 2011 őszén sikeres 
tárgyalásokat kezdeményezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál (NIF).

• Az infrastruktúra fejlesztés révén környezetünk szebbé, közlekedésünk bizton-
ságosabbá, egészségünk pedig védettebbé vált. 

• A József Attila utcától a Budai út - Pomázi útig tartó útszakaszon összesen 10 
gyalogátkelő és 4 közlekedési lámpa épült a gyalogosok részére.

• Az autósok számára körforgalom, balra kanyarodó sávok és közlekedési 
lámpák teszik lehetővé a biztonságos közlekedést.

• Egészségünk megóvása érdekében az új technológiával készült ”puhább” 
útburkolat a járművek által okozott zaj csökkentését biztosítja. 

• A terelőszigetek pedig a nagyméretű, környezetszennyező járművek, ka-
mionok vezetőit ösztönzik majd más útvonal választására, valamint a sza-
bálytalan előzések megakadályozását hivatottak szolgálni.

• Elkezdődik a József Attila utca északi járdájának felújítása. 

Jó úton Járunk 
A beruházás értéke: 6 millió forint.

A NIF forráshiányra hivatkozva nem vállalta a sövény eltávolításakor megsérült járda 
felújítását, ezért a Képviselő-testület megszavazta a saját költségen való rendbehoza-
talt. A lakókkal történt egyeztetéseket követően a mintegy 800 méter hosszúságú járda 
a tervek szerint 2012 november-december hónapban készül el.

Kanyarodósávok segítik a haladástBiztonságos gyalogátkelők, forgalomlassító 
szigetek épültek a József Attila utcán

Készül a József Attila utca északi járdája
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A körforgalomban egyszerűbb és biztonságosabb a közlekedés



Gyalogos közlekedésre alkalmassá vált a Szegfű utcai járda
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Munkagépek dolgoznak a Bodza 
utcában

A Hársfa utcai híd és a feljáró is járhatóÚTFELÚJíTáSoK

A beruházások értéke: 127 millió forint.

Nagy figyelmet fordítunk településünk infrastruktúrájának fejlesztésére. Fontosnak 
tartjuk a lakóházak megközelíthetőségét, ezért két és fél év alatt Budakalász számos  
útját felújítottuk és a felújításokat a jövőben is folytatjuk. 

• Mart aszfaltos burkolattal láttuk el a következő utcákat: Bem, Ponty, Füves, 
Galagonya, Szüret, Kántor, Kanonok, Szegély, Meredek, Lehel, Bodza utcák, 
valamint a Fácán köz.

• A Berdóban felújításra került a Gerinc, a Cseresznyés és a Gyümölcs utca, vala-
mint a csatlakozó utcák is.

• Megépítettük a Pacsirta, valamint az Attila utcát és a József Attila közt. 

• Megtörtént a Hársfa utcai híd felújítása, az Iskola utcában, illetve a Gerinc 
utcában az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében támfalat építtettünk.

• Megépítettük a Szegfű utcai járda egy jelentős szakaszát, amit a jövőben folytatni 
szeretnénk.

Mart aszfaltos burkolatot kapott a város 12 utcája (A képen a Bem utca látható.)



M0-ás kompenzációs csomag

A beruházás értéke: 250 millió forint.

A kormánnyal kötött M0-ás kompenzációs útfelújítási megállapodás első ütemében a 
köbvetkező infrastruktúra fejlesztések valósultak meg:

• A Damjanich utcában megépült a járda és a vízelvezető rendszer.

• A forgalom biztonságosabbá tétele érdekében 14 db fekvőrendőrt helyeztünk el 
a városban.

• A bevezető utakon forgalomcsillapító szigetek épültek.

• A település határain pedig üdvözlő kapukat helyeztünk el.

A forgalom biztonságosabbá tétele érdekében forgalomcsillapító szigetek készültek a bevezető utakon

A forgalom lassítására 14 fekvőrendőr épült

KáTyÚzáSoK

A beruházások értéke: 22 millió forint.

• A szűkös anyagi lehetőségek ellenére sikeresen elvégeztük a kátyúzásra szoruló 
utak javítását (2012-ben: Erdőhát utca, Holló utca, Lupaszigeti út, Szent László 
utca.)

• Jelentős közvilágítás-bővítésre is sor került a város több pontján.

Felújított üdvözlő kapuk

11



Támogatjuk a kisgyermekes családokat

• Településünkön a gyerekek továbbra is térítési díj nélkül járhatnak bölcsődébe. 
(A törvény adta lehetőség ellenére, nem vezettük be a bölcsődei térítési díjat.) 

• Növeltük a bölcsődei férőhelyek számát, az alapítványi fenntartású Csodabogár 
Bölcsőde bevonásával. 

A bölcsődés gyermekek ellátására éves szinten 38,4 millió forintot fordítunk.

• A szülők, az óvodások és a dolgozók biztonsága érdekében megépítettük a 
parkolót a Mályva utcai óvodánál 

A beruházás értéke: 6,3 millió forint.
• Az óvodások mozgásfejlesztésére: ovi-Foci pályát építettünk a Telepi óvodában 

és erre pályázunk a Nyitnikék óvodában is.
A beruházás értéke: 2 millió forint.

a jövő nemzedéKe érdeKében
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Támogatjuk a kisiskolás gyermekek helybeni tanulását

• Igazodva a megnövekedett igényekhez, mindkét általános iskolában eggyel 
növeltük az első osztályok számát, így 2012-ben 3-3 első osztályt indítottunk. 

• Ezzel összhangban 6,5 pedagógus álláshely finanszírozását határoztuk el.

• Újra részt veszünk a BURSA HUNGARICA ösztöndíj programban. 2011-ben az ál-
lam által garantált ösztöndíj-hányadot is az Önkormányzat egyenlítette ki.

• A Szentistvántelepi Iskolában ablak- és nyílászárócserét hajtottunk végre, ezzel 
tantermeink a hideg időben sem hűlnek le, és energiát is spórolunk vele.

• A LET’S CoLoUR pályázat elnyerésével, a szülőkkel és civilekkel való széles körű 
összefogással teljesen kifestettük, színpompássá is tettük a Szentistvántelepi 
Iskolát.

A beruházás értéke: 7 millió forint.

• A 2011. évben először megszervezett nyári napközis foglalkozások keretében 
színes, változatos programokat biztosítottunk az általános iskolás gyermekeknek. 
A visszajelzések szerint kistérségi szinten is példaértékű ellátást szerveztünk

Az elhelyezés költsége az elmúlt két éveben: 2,3 millió forint volt.

A kisgyermekek mozgásfejlesztését segíti az Ovi-Foci pálya

Biztonságos és korszerű az új oviparkoló a Telepi Óvoda előtt

Helyben tanulhat minden budakalászi kisiskolás



• A város közoktatási és közművelődési rendszerének hatékonyabb, gazdaságo-
sabb és hosszú távú működése érdekében átszervezésre került a Kós Károly Ál-
talános Művelődési Központ. Új, határozott elképzelésekkel rendelkező igazgatót 
neveztünk ki az intézmény élére.

• Az átszervezés során elsősorban a zenetanuló gyerekek érdekeit szem előtt tartva 
a zeneiskola igazgatása átkerült a Kalász Sulihoz.

• Az átalakításnak köszönhetően a zeneiskolába a 2012/2013-as tanévre negye-
dével (50 fővel) több, összesen 238 fő jelentkezett.

• Az Önkormányzat ígéretéhez híven hozzájárult minden jelentkező budakalászi 
gyermek felvételéhez, valamint biztosítja a tanulói létszámhoz igazított plusz 
három zenepedagógusi álláshely finanszírozását.

az intézményeK  
hatéKonyabb műKödéséért 
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szociális segítség  
a rászorulóknak

„senkit nem hagyunk az út szélén”
• A Belügyminisztérium és az Önkormányzat közreműködésével 2011-2012 telén 

200 budakalászi családot részesítettünk tűzifa támogatásban. 

• Talajterhelési díj kedvezményt biztosítunk. A környezetterhelési díjról szóló 
törvény a talajterhelési díj mértékét 2012-ben drasztikusan, tízszeresére 
megemelte. Az önkormányzat az érintettek anyagi terheinek csökkentésére a 
2012. évi talajterhelési díjból 70% kedvezményt biztosít.

• Az Önkormányzat több segélyre szoruló munkavállalót foglalkoztat a közterü-
letek rendben tartására, így segély helyett munkát ad lakótársainknak.

• Minden ősszel közel 2300 fő nyugdíjas polgár részesült burgonya és hagyma jut-
tatásban. Az idén pedig a korábbi támogatásnál nagyobb értékű tartós élelmiszer 
csomagot biztosítunk számukra.

A támogatás értéke éves szinten 5 millió forint.

• Szépkorú lakótársainkat pedig rendszeresen személyesen köszöntjük születés-
napjukon.

• A nemzeti összefogás keretében összegyűjtött 2.083.000 Ft-os adománnyal tá-
mogattuk az iszapkárosultakat annak érdekében, hogy mielőbb újrakezdhessék 
életüket.
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Új vezető, új programok. Budakalász kulturális 
központja lesz újra a Művelődési Ház

Közelebb került a zeneoktatás a kisiskolásokhoz

Nagy tisztelettel köszöntjük a város 
szépkorú polgárait

Zeneiskolások műsora a Kalász Suli tanévnyitóján



Nagy gondot fordítunk park-
jaink, közterületeink rendben 
tartására

• Tavasszal és ősszel a környezettuda-
tos gondolkodás elősegítésére a lakók 
bevonásával várostakarítási akciót 
szervezünk.

• A városunk főútjait muskátlikkal 
díszítjük. A növényeket a költségha-
tékonyság érdekében termelőtől sze-
rezzük be.

• A József Attila utcai körforgalomba 
kihelyeztük a budakalászi kocsi hite-
les másolatát. Európa legrégebbi ko-
csi ábrázolását, az 1950-es években 
találták településünkön.

• Civil szervezetek támogatásával 

megújult a Kahl am Main sétány 
(Köszönjük!)

• Közterületeink több pontját tettük 
rendezetté növények telepítésével, 
sziklakert építésével (pl. a József At-
tila út mellett a körforgalomnál, az 
autószalon és a Posta előtt). A terü-
letek szépítése helyi vállalkozó fela-
jánlásával történt (Köszönjük!)

• Fasort ültettünk a József Attila 
utcában (melyet a képviselők saját 
költségen vásároltak), a Damjanich 
utcában cserjesávokat telepítettünk, 
megtörtént védett fáink (Lupa-
szigeti platánsor, Vasútsori hársfasor, 
Széchenyi utcai cseresznye fasor) 
növényvédelme, kezelése és folya-
matosan végezzük a fapótlásokat.

• A lakosság egészségének védelme 

KörnyezetünK védelmében 

érdekében korai parlagfű irtást végzünk közterületeinken.

• A város forgalmas csomópontjain információs táblákat, pa-
dokat és szemetes kukákat helyeztünk ki.

• Felújítottuk az Omszk-tónál az illemhelyet.

A beruházás értéke: 3 millió forint.

• Megtisztítottuk a Barát-patak medrét az iszaptól.

• Többször végeztünk rágcsálóirtást a patakban és az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban.

• A nyári időszakban légi és földi csípőszúnyog gyérítést 
végeztünk

• Illegális hulladéklerakókat számoltunk fel.

• A kivágott fák és ágak aprításához ágaprító gépet szerez-
tünk be, ami lehetővé teszi az apríték felhasználását.
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Méltó környezetbe helyeztük a Kahl am Main 
emlékművet

Kulturáltabbá tettük az Omszk-tó környékét

Virágzó város - főútjainkat virágok-
kal, sziklakertekkel díszítjük



Élhető és rendezett környezetet biztosítunk a városlakók szá-
mára

• Megóvjuk az ingatlanokat: A Gém utcai ároknál és a Jókai utcánál a vízelvezetés 
megoldására geodéziai felmérést készítettünk és megkezdtük a probléma meg-
oldását.

• Szentistvántelepen a magas talajvíz miatt kialakult helyzet felszámolására a zrínyi 
utcai árokban a víz szikkasztásával és elvezetésével megakadályoztuk, hogy az itt 
élő több száz ember lakását, pincéjét a talajvíz veszélyeztesse. 

• A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) befogadó nyilatkozatot írt alá a Budaka-
lász Közmű Üzemeltető Kft.-vel (BKÜ), a település szennyvízcsatlakozása vonat-
kozásában, ami lehetővé teszi, hogy pályázati forrás bevonásával jövőre kiépítsük 
a Berdó csatornahálózatát. 

• Felülvizsgáltuk a város Környezetvédelmi Programját, a Környezetvédelmi 
Fenntarthatósági Programot, megkezdtük a helyi védett területek felmérését.

• árvízvédelmi Stratégia megalkotásába kezdtünk annak érdekében, hogy egy  
esetleges árvíz ne érje felkészületlenül a várost.

• Duna Konferenciát szerveztünk 
2011-ben, a Duna egységes ke-
zelése érdekében.

• Gondoskodunk a közterületen talál-
ható kóbor állatok befogásáról és 
örökbe fogadásáról.

• Támogatjuk a szentendrei Árvácska 
Állatvédő Egyesületet.

• Nagy gondot fordítunk a fiatalok 
környezettudatos nevelésére, az 
iskolákban rendszeresen szervezünk 
előadásokat, akciókat e témákban 
(pl. víz világnapja, parlagfű mente-
sítés stb.).

• Megszerveztük a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtést és lomta-
lanítást. A szelektív szigetek mellé 
folyamatosan lerakott szemét- 
hegyeket, a házak elé kirakott lomok 

látványát megszüntetve, minden 
lakoshoz helybe megy a szemetes 
autó.

• Évente két alkalommal veszélyes-
hulladék gyűjtési akciót szervezünk 
és egész évben lehetővé tesszük 
az elektronikai hulladék, a gumi-
abroncsok és a sütőolaj átvételét.

• A környezet védelme érdekében 
átalakítottuk az égetés rendjét, 
hogy korlátozzuk a káros égéster-
mékek levegőbe kerülését, így la-
kosaink füstmentes környezetben 
élhetnek. 

• Hatásvizsgálatot végeztettünk az 
omszk-parkról, ennek feladata 
megjelölni, hogyan vagy miképp 
alakuljon a park jövője. Uszodát 
jégcsarnokot, legális fürdési 
lehetőség kialakítását tervezünk.
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Megóvjuk az ingatlanokat - megoldottuk a vízelvezetést a Zrínyi utcában

Szebbé tesszük városunk közterületeit



• Támogatjuk tömeg- és szabadidős 
sportot. Minden évben meg- 
szervezzük az ovis Mezei Futóver-
senyt, a Tófutást, a Tour de Kalászt 
és a Kevélyre fel sport-esemé-
nyeket.

• Kezdeményeztük a Lupaszigeten ta-
lálható, jelenleg állami tulajdonú in-
gatlanok városi tulajdonba vételét. 

Az önkormányzat ezeket a város 
lakóinak javára: turizmusfejlesz-
tésre, gyermek, ifjúsági, valamint 
sporttámogatási feladatok ellá-
tására kívánja hasznosítani.

• Rendbe hoztuk a BMSE öltözőjét és 
annak környezetét. 

        A beruházás értéke: 22,4 millió forint.

Középpontban  
az egészséges ember

• Pályázati források bevonásával a Margitszigetihez hasonló rekortán futópályát 
szeretnénk létesíteni az Omszk-parkban.

• A szív és érrendszeri szűrésekhez biztosítjuk a költségeket és a helyszínt (Budai út 
31.). Az ingyenes lehetőséggel minden budakalászi élhet.

• Új, a XXI. századi igényeknek megfelelő egészségügyi központot építünk a ká-
belhálózat értékesítéséből befolyt összegből.

A beruházás értéke:238 millió Ft.

• Az Egészségház 780 m2-én helyet kap 4 háziorvos, 2 gyermekorvos, 2 fogszakor-
vos, a védőnői szolgálat és egy vérvételi labor is. Az épület a tervek szerint 2013 
tavaszán készül el.
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Kulturált környezetet biztosítunk a sportolóknak - felújítottuk a BMSE öltözőjét

Évente több ezren 
vesznek részt sport-
rendezvényeinken

Már állnak az új Egészségügyi Központ falai



Feltárjuk egyedülálló történelmi, szakrális és kulturális kincsünk, a középkori temp-
lom romjait a Kálvária dombon.

A beruházás értéke: 14 millió Ft.

• A feltárásra 5 millió forintot fordítunk önkormányzati forrásból, további 2millió 
forintot pályázati pénzből, a sikeres tárgyalásoknak köszönhetően pedig a helyi 
Auchan 7 millió forinttal járul hozzá a munkálatokhoz.

• Célunk 2012 végéig a feltárás befejezése és az állagmegóvás.

• Későbbiekben tervezzük a templom részleges rekonstrukcióját, a terület parko-
sítását és a felvezető lépcsők felújítását.

• A helyiek büszkeségét jelentő régészeti értéket hosszabb távon az idegenforga-
lom, turizmus számára is szeretnénk elérhetővé tenni.

• Óriási érdeklődés kísérte a budakalásziak számára szervezett két közönségnapot, 
ahol lehetőséget biztosítottunk a feltárásba való tevőleges bekapcsolódásra.

Kulturális öröKségünK megóvása
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Erdő Péter bíboros, prímás is megtekintette a feltárást

A Kálvária keresztek a felújítást követően, 
legkésőbb tavasszal kerülnek vissza helyükre

Rekonstrukciós terv - ilyen lehetett a középkori 
templom

Az ásatás két közönségnapján összesen  150 önkéntes segítette a munkálatokat



További kulturális tevékenységünk

• Megjelentettük a Szentistvántelepi trilógia című könyvsorozatot, mely az iskola, 
a plébánia, valamint a városrész történetét mutatja be. A könyvsorozat elkészíté-
séhez köszönjük a budakalásziak anyagait, fotóit és információit.

A három kötet elkészítésére összesen 2,8 millió Ft-ot fordítunk.

• 2011., Budakalász Éve keretén belül családonként egy nemzeti zászlót és Budaka-
lász Emlékkártyát adományoztunk lakótársainknak, valamint sokszínű ünnepség-
sorozatot rendeztünk.

• Anyagi segítséget nyújtottunk ahhoz, hogy a Pest Megyei Könyvtár megmarad-
jon, és a budakalásziak továbbra is használhassák.

• Sikerrel kértük fel a vörösiszap-katasztrófa miatt károsodott Kolontár és Deve-
cser újjáépítésében tevékeny részt vállaló Turi Attilát, a főépítészi feladatkör el-
látására.

• Támogatjuk a helyi egyházakat, civil és sport egyesületek, szervezetek széles 
körét, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését. 

A támogatás értéke 2012-ben összesen 4 400 000 Ft.
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Kinek fontos ez a könyv? 
Fontos annak, aki létrejöttében szerepet vállalt, mert igazi él-

ményként, érzékeny nosztalgiával újra élte a visszaemlékezéskor az
elmúlt kedves eseményeket.

Fontos annak, aki itt született, de már megkoptak az emlékei és e
könyv segítségével visszaidézheti a régmúlt, szülőhelyével kapcso-
latos történéseket.

Fontos annak, aki itt született, de fiatal koránál fogva nem ismer-
heti szülőhelye régebbi történéseit, eseményeit, átalakulásait.

Fontos annak, aki később választotta lakhelyéül Szentistván-
telepet, és kíváncsi új lakóhelye korábbi történéseire.

A könyv érzelmektől áthatott visszaemlékezései garanciát nyúj-
tanak arra, hogy e kedves a Duna és a Pilis rejtekében megbújó kis
településnek krónikája az utókor számára hitelesen fennmaradjon. 

Ezért ez a könyv tehát, mindenkinek fontos.
A könyv megjelenéséhez szükséges támogatásért, segítségnyúj-

tásért ez úton szeretnénk köszönetet mondani Budakalász Város
Polgármesteri Hivatalának, kiemelten Dr. Petykó Károlynak, valamint
a könyvben már név szerint felsorolt lelkes segítőknek, a sok és
értékes információikért. Az emlékek felidézésekor, anyaggyűjtéskor
különösen az idősebb alkotó társak időnként elhomályosuló tekin-
tetét látva reményeim szerint a magaméhoz hasonló kellemes ér-
zéseket váltott ki e múltidézés.

Németh László
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• Méltóképpen felújítottuk az ’56-os emlékművet.

• Hozzájárultunk a Szentistvántelepi Templom felújításához.

A hozzájárulás mértéke: 5,6 millió forint.

Az Omszk-parkban az 56’-os em-
lékmű környezete is megszépült

A felújított Szetistvántelepi templom

Fontosnak tartjuk a helyi értékek, 
emlékek megőrzését
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• Önálló, helyi rendőrörs létesül, 
ahol legalább 14 rendőr dolgozik 
majd, akik jóval gyorsabban tud-
nak reagálni a lakossági bejelen-
tésekre. A budakalászi rendőrség 
a Pomázi Rendőrőrs alőrseként 
működik majd várhatóan a 
jövő évtől, és az Önkormányzat 
egyik épületében kap helyet. 

• Bevezettük az Őrház programot 
az ingatlanok védelmében. A nyár 
folyamán, a budakalásziak nyara-
lása alatt biztosítottuk az ingatla-
nok fokozottabb ellenőrzését. A 
lehetőséget ingyenesen biztosítot-
tuk minden budakalászi számára.

• A Pomázi Rendőrőrs munkáját 
számítógépekkel támogattuk.

• Fejlesztjük a közterület-felügye-
let rendszerét. Reggelenként a  
gyerekek biztonságos iskolába ju-
tását is segítik és további, lakosság- 
barát feladatokat is ellátnak a 
közterület-felügyelők.

• A Duna-parti beton akadályokat a 
Gát utcában kulturált sorompóval 
váltottuk fel. Gondoskodtunk róla, 
hogy a mentők, a tűzoltók és a 
rendvédelmi szervek akadály nélkül 
megközelíthessék a Duna-part kör-
nyékén élőket.

• A Duna-part közbiztonságának és 
rendjének védelme érdekében 
településőrt foglalkoztatunk váro-
sunk ezen területén.

növeKvő biztonságérzet 

• Törekszünk arra, hogy minden érdemi döntés hátteréről, a valós helyzetről, az 
aktuális témákról megfelelő tájékoztatást nyújtsunk polgárainknak a televízión, 
internet oldalunkon és az újságon keresztül.

• Folyamatos egyeztetéseket tartunk intézményeinkkel, a civil szervezetekkel, egy-
házakkal, sportegyesületekkel, helyi vállalkozókkal, az egészségklubbal, nyugdíjas 
klubokkal.

• Törekszünk Budakalász polgáraival a személyes kapcsolattartásra, véleményük 
meghallgatására eseményeken, rendezvényeken, közmeghallgatáson és a hét-
köznapi életben is. Minden esetben a nekik megfelelő többségi álláspontot 
képviseljük az önkormányzatban.

párbeszéd és érdeKKépviselet 

Minden háztartásba havonta eljuttatjuk a város-
unk életével kapcsolatos  információkat

Korszerű sorompó védi Duna-parti lakótársainkat

A jövő évtől 14 rendőr vigyázza majd a budakalásziak biztonságát

27



A nemzeti ünnepek és megemlékezések mellett Budakalász lakossága számára az év 
során számos közösségteremtő szabadidős, kulturális és sport programot szervezünk.

Közösségteremtő rendezvényeK 
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Jó a hangulat a Kalászi Vigasságokon

Művészi munka a Városnapokon Lelkes résztvevők a Kálvária feltárás közönségnapján

Vigyázz, kész, rajt! - Indul az Ovis Mezei Futóverseny

Teltházzal zajlott az Idősek Karácsonya Kovács Katalint, Varga Tamást és Dara Esztert - 
Budakalászon élő olimpikonjainkat köszöntöttünk a 
Városnapokon

Gyerekrajzverseny a Kálvária dombon. Az alkotásokatat bemutató kiállítás a Művelődési Házban tekinthető meg. 

400 versenyző rajtolt az idei Tour de Kalászon

A FoTÓKAT KÉSzíTETTÉK: Bodó Éva, Kovács Andrea, Nagy Endre, Raczkó, Tímea, 
Szabó Zoltán, Tokodi Gábor, Uttoné Ochodniczki Vanda 
KIADJA: Budakalász Város Önkormányzata
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