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BEVEZETŐ
Budakalász mind természeti, mind pedig társadal-

mi-kulturális értékeit, infrastruktúráját figyelembe véve 
egy gazdag település. Természeti értékeket tekintve 
kevés város mondhatja el magáról, hogy egyszerre 
van hegy és sík rész a területén, emellett tavak, pa-
takok, folyó, és sziget is gazdagítja. Nem véletlen, 
hogy városunkat már az őskortól kezdődően szívesen 
választották lakóhelyül az emberek. Budakalászon 
mindig is igyekvő népek laktak. Az elmúlt századokban 
magyarok, svábok, szerbek békében egymás mellett 
élve gyarapították Budakalászt. Így juthatott el a város 
2009-ben a városi rang megszerzéséig.

Az elmúlt 10 évben Budakalász fejlődése soha nem 
tapasztalt ütemben haladt. Ma már a természeti 
értékek mellett számos előny szükséges ahhoz, hogy 
egy település lakói jól érezzék magukat és szívesen 
éljenek ott. Ehhez igazodva városunk a régi értékek 
megtartása mellett egy Budapest melletti kisfaluból 
igazi fejlett kisvárossá vált. Büszke vagyok arra, hogy 
eközben Budakalász megőrizte saját identitását, 
egyedi arcát és a környék legélhetőbb településévé 
vált. A 10 év alatt minden korábbi időszakot megelőző 
mértékben fejlődött az infrastruktúra, utakat, járdákat 
építettünk, intézményeket létesítettünk, jóléti intéz-
kedéseket vezettünk be az idősek és a családosok 
számára. Mindezt saját és pályázati forrásokból és 
lobbikapcsolatainknak köszönhetően állami pénzekből 
sikerült megvalósítani. 

A fejlesztések azonban csak az alapot adják egy 
élhető településnek, a lelkét az igazi motorját a jól 
működő közösség jelenti. Büszke vagyok arra, hogy Bu-
dakalászon igazi összetartó közösségünk van. Az em-
berek mosolyognak egymásra, köszönnek egymásnak. 
Erre alapozva szervezhetjük közösségerősítő rendez-
vényeinket is. Így találkozhatnak a családok idősek és 
fiatalok egymással. A fejlesztések eredményezték azt 

is, hogy Budakalászt szívesen választják otthonuknak 
a családok, városunk egy kedvelt és értékes otthon-
teremtési helyszín ma is. Mindemellett a lakosságszá-
munk csak kismértékben - a környező települések 
viszonylatában a legkisebb ütemben - változott. Örülök 
annak, hogy Budakalász változó lakosságának is fon-
tosak ezek a közösségi értékek, így igazi összetartó a 
helyi értékeket tisztelő és megbecsülő közösség le-
hetünk itt szűk hazánkban Budakalászon.

Közösségünkben vannak, akik végigkövették a város 
fejlődését és vannak olyanok is, akik, csak nemrégiben 
kapcsolódtak be. Akik részesei voltak a fejlődésnek 
most felelevenítjük, az új budakalásziaknak pedig be-
mutatjuk honnan hová jutottunk. Mindennapi életünk-
ben a pozitív változást könnyen megszokjuk, szinte 
azonnal természetessé válnak a felújított utak, átal-
akult közterületek. Úgy gondolom fontos ugyanakkor 
látnunk fejlődésünket, hogy megbecsüljük azt, ami 
most rendelkezésünkre áll. A beruházások Budakalász 
minden városrészben, minden ember életét érintették. 
A fejlesztéseket a növekvő lakossági igényekkel és 
elvárásokkal összhangban végeztük.

Legfontosabb vállalásunk volt az alapvető kom-
fortérzet javítása érdekében az utak minőségének fe-
jlesztése. A belterületi összközműves utaknál a szilárd 
útburkolat megépítését tűztük ki célul. Mindezt teljes 
mértékben önkormányzati forrásból, a budakalásziak 
anyagi hozzájárulása nélkül vállaltuk. Jelentős el-
határozásnak tartom ezt, hiszen a legtöbb településen 
a lakóknak valamilyen hozzájárulást kell fizetniük. Ezt 
a feladatot nem csak vállaltuk, de teljesítettük is. Bu-
dakalászon az elmúlt 10 évben összesen 11 km úttest 
kapott aszfalt vagy térkő borítást. Jelentős ered-
ményt értünk el gyalogutak építésében is, hiszen 7 km 
járdát építettünk és ezt a munkát a továbbiakban is 
szeretnénk folytatni. 

A jó utakon városunk 
forgalma is megnöveke-
dett az elmúlt években. Ezt a 
folyamatot egyrészt a környező 
települések növekvő lakosságszámának növekvő 
átmenő forgaloma, másrészt pedig saját lakossá-
gunk autóparkjának és a járművek használatának 
emelkedése okozta. A megváltozott helyzet miatt 
szükségessé vált a Budakalász tehermentesítő elk-
erülőút megépítése. Jelentős eredménynek tar-
tom, hogy elkezdődött a beruházás előkészítése 
és kivitelezés során  a lakók számára országosan 
is egyedülálló biztosítékokat – így zajvédő falat és 
erdősávot - épít be - a koordinációval megbízott NIF 
Zrt. Az elkerülőút és a biztosítékok megépítésével a 
város egészének forgalma csökken majd  közelben 
élők nyugalma is megmarad. A közlekedés biztonsága 
érdekében több helyen biztonságos gyalogátkelőket 
is építettünk az elmúlt időszakban. Az elekrülőút 

Rogán László 
Budakalász

polgármestere

megépítését követően pedig további forgalomsz-
abályozó és biztonsági intézkedést is megvalósítha-
tunk a város forgalmasabb útjain. 

Nagyberuházások, intézmények építésében is 
kiemelkedő volt az elmúlt 10 év. Korszerűtlen falusi 
rendelőnket modern, szép Egészségházra cseréltük 
2013-ban egy jó üzlet eredményeképpen. A forrást a 
kábelhálózatunk értékesítéséből sikerült előteremteni 
Kitartó tárgyalásaink eredményeképpen a vártnál jóval 
magasabb eladási árat sikerült kialkudnunk.

Intézmények sorában a Mályva utcai bölcsőde 
építése volt a következő nagyberuházás 2014-ben. 
Pályázati és saját forrásból mintegy ötven budakalászi 
kisgyermek gondozását tettük lehetővé ezen az ideális 
óvoda melletti helyszínen. 

Bölcsőde mellett óvoda is épült a Szalonka utcában 
és az idén a Vasút soron is elkezdődik egy új intézmény 
építésének előkészítése. Ez utóbbi óvoda építését már 
2016-ban elhatároztunk. Mivel a benyújtok pályázat-
tokon döntés még nem született, ezért az idén 200 
millió forintot különítettünk el az építésre.

És hogy a budakalászi tanuló gyermekek is ked-
vezzünk, 2020-ra a város eddigi legnagyobb be-
ruházásaként új iskolát építünk egy gyönyörű, 
természetközeli helyszínen, ugyanakkor a város 
szívében a Prekobrdo városrészben. Az új in-
tézmény a legkorszerűbb feltételekkel, hatalmas 
étkezővel, kényelmes osztály és szaktantermek-
kel, nagy sportcsarnokkal, a Majdán patak közvetlen 
szomszédságában, impozáns épületben várja majd 
a budakalászi családok gyermekeit. Az iskola is egy 
sikeres tárgyalássorozat eredményeképpen valósul-
hat meg. Az M0 kompenzáció fejében iskolát és hozzá 
kapcsolódó úthálózatfejlesztést kaptunk államtól 3,5 
milliárd forint értékben. Nem sok önkormányzatnak 
adatik meg, hogy ilyen mértékben segítse a csalá-
dokat.

A gyermekek mellett az idősekre is gondolunk. 
Számukra tartalmas napközbeni elfoglaltságot nyújtó 
idősklubot működtetünk, amit az idén udvarfelújítással 

és étkezőbővítéssel fejlesztettünk. Emellett minden 
budakalászi nyugdíjasnak minden évben karácsonyi 
ajándékcsomaggal és több rendezvénnyel szerzünk 
örömet. 

Budakalász kulturális, természeti értékei is jelentős 
mértékben gazdagodtak az elmúlt 10 évben. 
Egyedülálló régészeti leleltre bukkantunk 2011-ben. 
Egy középkori XIII. századi templomot tártunk föl a 
város szívében a Kálvária-dombon. A közösségépítés 
részeként a város lakóit is bevontuk a feltárásba, ahol 
régészek vezetésével, áshattak ki leleteket a rész-
tvevők. A park és környezete 2014-re nyerte el mai 
végső formáját, így kedvelt kiránduló, pihenő és ren-
dezvényhelyszínné vált Budakalász történelmi és 
vallási magját jelentó Kálvária-domb.

Jelentős fejlesztéseket végeztünk az Omszk park-
ban is. A területet Budakalász sport és rekreációs köz-
pontjává alakítottuk. Gumiborítású futópályát, sétányt, 
fittness parkot alakítottunk ki, emellett fejlesztettük 
a BMSE focipályáit, és a Sportcsarnokban számos 
sportlehetőség áll a budakalásziak rendelkezésére. A 
tópartot ma már az év minden napján használják a bu-
dakalásziak. 

Minden színnek megvan a maga helye a városban. 
A szürke utak mellett zölddel színeztük Budakalász 
térképét számos helyen. A levegő tisztítására és 
az élhetőbb környezet kialakítása érdekében fasort 
ültettünk a József Attila utcában, a Klisovác, a Sport, 
az Erdőhát utcában, a Kőbányai, az Ady Endre úton. 
A városközpont rehabilitációjának részeként pedig a 
kopár és szürke főutunkra a Budai útra lombos fákat 
telepítettünk és élő zöld szigeteket hoztunk létre. A 
virágosítás a város minden forgalmas részére kiterjedt, 
a virágtornyokkal a színtelenebb területekre is életet 
varázsoltunk. Ezeket a városdíszítő dús virágú oszlo-
pokat ma már a környékbeli településeken is szívesen 
használják. Emellett tavasztól őszig gyönyörködhetünk 
a virágládák növényeiben és az utak mentén a villan-
yoszlopokat díszítő muskátlikban. Büszke vagyok arra, 
hogy Budakalász mára már a környék legvirágosabb, 
legszebb települése.

Fontos kiemelnem az elmúlt 10 év eseményeinek 
sorából a 2013-as dunai ár elleni sikeres védekezést 
is. Ekkor a javaslatunknak köszönhetően elrendelték a 
Barát patak torkolatának eltömedékelését. Erős érdek-
képviseletünknek köszönhetően ma már készen van-
nak a tervek az állandó védmű megépítésére, ami álla-
mi beruházásként valósulhat meg jövőre. (?)

Biztonságunk az Önkormányzati rendészet hatékony 
munkájának jóvoltából jelentősen javult az elmúlt 
években. Munkatársaink az állandó járőrözés mel-
lett, minden esetben azonnal reagálnak a lakossági 
jelzésekre is. 

Ma már a tettek mellett nagyon fontos a kommu-
nikáció is, hogy a városi események, történések vagy 
a testületi döntések információit eljuttassunk a buda-
kalásziakhoz. Fontos az interaktivitás a vélemények 
megismerése, ezért több esetben, véleményeztettünk 
városi projekteket, kérdeztük meg a lakók véleményét 
reprezentatív felméréssel és a közösségi médiában 
felett kérdéseket, felvetéseket is felhasználtuk a 
döntések során.

Lényeges, hogy a város lakóinak érdekében 
tevékenykedő egyesületek, civil szervezetek munkáját 
is támogassuk. Így a számukra biztosított forrásokkal 
további jelentős összeget fordítunk sport, kulturá-
lis, egészségügyi, célokra, a gyermekek és az idősek 
támogatására.

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 10 évben egy 
jól működő, élhető várost építettünk a budakalásziak 
számára. Ezeket az eredményeket szeretnénk 
Önöknek bemutatni képes kiadványunk következő old-
alain. Bízom benne, hogy érdeklődéssel forgatják majd 
és időnként rácsodálkoznak azokra a különbségekre, 
melyekre mi is elámultunk a füzet összeállítása során. 

Budakalász, 2019. augusztus 22.



Ilyen volt...

EGÉSZSÉGHÁZ

Kábelek helyett egészség

Budakalász várossá válását követőn a település 
egyik legnagyobb beruházása az Egészségház 
megépítése volt. A korábbi korszerűtlen, kis alap-
területű épület lebontását és újjáépítését 2012-
ben határozta el a városvezetés. A beruházáshoz 
a forrást az elavult kábelhálózat rendkívül ked
vező értékesítéséből teremtette meg a város. 
Óriási sikernek tekinthető, hogy 2012-ben a 100 
millió forintra értékelt üzletrészt 238 millió forin tért  
sikerült eladnia a városvezetésnek. Az építke zés,  
a korábbi orvosi rendelő bontását követően 2012 
szeptemberében kezdődött. A terveket Horváth  
Zoltán építész készítette és az épület 2016-ban 
Építészeti Nívódíjat kapott. A bruttó 787 m2 te rü
letű épület alig több, mint fél év alatt ké szült el.  
Az épület helyet biztosít a háziorvosi és gyer-
mekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint 

a fogorvosok számára. Az egészségügyi dol-
gozók igényeivel összhangban ma már minden  
helyiségbe légkondicionáló berendezéseket is 
telepített az Önkormányzat.

Az új és korszerű épület körül esztétikus kör
nye zetet alakított ki a város. A ház áta-
dását követően az utca teljes képe  
meg változott. Park, járda, parkoló 
épült és kishíd is került közvetlenül 
az Egészségházzal szembe, hogy 
a betegek kerülő nélkül jussanak 
el a szemközti gyógyszertárba.  
A ház előtti téren organikus csiga-
vonalon helyezték el a díszítő nö-
vényzetet, az utcában pedig zöld 
szigetek között kaptak helyet a par-
kolók. A térrel harmonizáló úttest íves 
kialakítása az esztétikum mellett a járművek 
lassítása révén a biztonságot is szolgálja.

Az Egészségház modern, impozáns épületének 
megépítése mellett számos intézkedés szol
gálja a budakalásziak egészségét a városban.  
Preventív szűréseken 2008 óta vehetnek  
részt a városiak. A vizsgálatok bevezetése óta 
összesen nyolcféle betegség megelőzésére  
120 alkalommal volt szűrés helyben, ezeket 
4.287 fő vette igénybe. 

Lehetőség van ezek mellett helyben vérvé
telre, a szakrendelések közül reumatológiai  
és mentálhigiénés rendelés működik az 
Egész ségházban.

Az utca teljes képe 
megváltozott: új, korszerű 
Egészségház, park, járda, 

parkoló és kishíd épült.

...ilyen lett!

 Idén vezette be a város a csecsemők 
számára a fertőző agyhártyagyulladás, a  
menningococcus elleni védőoltás tá mo
ga tását, ezzel az oltást a gyógyszertári ár  
harmadáért vehetik igénybe a budakalá sziak.  
Több egészségügyi eszköz beszerzését is  
finanszírozta az Önkormányzat, így vér kép
elemző és véroxigénszint mérő készüléket, 
24 órás vérnyomásmérő készüléket vá sá
rolt a gyermekorvosi rendelő számára.

Magas színvonalú egészségügyi ellátás

Andi
Öntapadó jegyzet
Legyen nagyobb a régi épületkülső. Jobbról, balról lehet vágni a régi belsőből. Laposodjon el itt egy kicsit a grafikon, h lehessen látni a szép padlót.



KÁLVÁRIA

Ilyen volt...

...ilyen lett!

Középkori templom 
Budakalász szívében

A Budakalász központjában található Kálvária- 
dombon már 1977-ben faültetés közben emberi 
csontok és ötvösművészeti leletek bukkantak elő. 
Az ásatás még ebben az évben megkezdődött, 
ekkor egy templom melléképületét azonosították  
a helyszínen. A kutatás folytatására azonban  
akkor nem került sor, így a Kálvária-domb még 
évti zedekig őrizte tovább a titkát. A terület teljes 
fel   tá rása 34 évvel később Budakalász Város Ön-
kor  mányzatának kezdeményezésére indult újra.  
A 2011 novemberében elindított ásatások  
során kiderült, hogy egy középkori, XIII. száza
di templomot rejt a föld mélye. 

A feltárás során a lakosság bevonásával 
2012 őszén két „közönségnapot” tartott az  
Önkormányzat, amikor az érdeklődő városla-
kók közvetlen közelről tekinthették meg a fel-
tárást, az előkerült csontokat, leleteket, sőt a 
romok kiásásával, a leletek tisztításával aktívan 
segíthettek a munkálatokban. 

A feltárás befejezését követően, a templom ki -
raj  zolódó falait egységes magasságúra épí tették,  
a romokat pedig konzerválták a szakemberek. 
A következő évben (2013) a templom belseje és  
annak előtere a helyhez illeszkedő kerámialap  
burkolatot kapott. A korábban lebon tott – a város  
jelképét is jelentő – felújított keresztek vissza
kerültek a helyükre. Ezzel egyidőben elkezdődött 
a templom környezetének rendbetétele is.

A Kálvária-domb rézsűjében a kilátást zavaró 
tájidegen fafajták helyére szétterülő őshonos 
cserjéket telepítettek. A domb parkosítását,  
fü vesítését, cserjék telepítését követően a  
templom környezete és a park kis útjai tér
kö ves borítást kaptak, majd gabionfalakból 
esztétikus, tájba illő padok készültek. 2014-
ben a templomtól távolabb játszótér is épült az 
ide kiránduló kisgyermekes családok számára.  
A domb tetején az autóval érkező látogatók ré-
szére parkoló készült. 

A Kálvária Régészeti Park jelenlegi formáját  
2014. szeptemberben nyerte el. A terület mára  
a város közkedvelt kirándulóhelyévé, rekreá
ciós és szakrális pontjává vált. A korábban 
használaton kívüli rendezetlen területből az Ön-
kor mányzat népszerű kirándulóhelyet épített a  
városlakók számára. Amellett, hogy a budakalá-
sziak és a turisták szívesen keresik fel a pilisi 
hegyek egyedülálló panorámája miatt, misék, a 
hely szelleméhez illő koncertek helyszíne is lett 
a templom és a park. Legutóbb Petrás Mária és 
a Muzsikás együttes lépett itt föl, mintegy ezer 
budakalászi érdeklődése mellett. A feltárás Bu-
dakalász Város Önkormányzata és a Budakalászi 
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia együtt-
működésével zajlott. 

A korábban
használaton kívüli, 

rendezetlen területből 
az Önkormányzat szakrális 

helyszínt, közkedvelt parkot 
épített a városlakók 

számára. 

Andi
Öntapadó jegyzet
Kicsit látassuk a horizontot is.



Zöld és fitt

Az elmúlt tíz évben az Omszk parkot komp
lex, minden korosztály igényeit kiszolgáló 
sport és rekreációs központtá alakította  
az Önkormányzat. Az első lépés a tó körüli  
1800 méter hosszú gumiborítású futópálya 
megépítése volt, amit a 2016-os őszi Tófutás 
alkalmával adtak át a városlakóknak. A beruházás 
részeként napelemes világítás kiépítése is ke-
rült a pálya köré. Ezzel egy időben fitness 
gépe ket telepítettek a parkba. Ezt követően 
a lakossági igényekre reagálva a gyalogosok 
számára 1.100 méteres sétányt építtetett az 
Önkormányzat, így a sportolók mellett a par-
kot kikapcsolódásra használóknak is kulturált 
körülményeket teremtettek. A rekortán pálya és 
a napelemes világítás mintegy 64 millió, a sétány 
pedig 31 millió forintból készült el. 

A parkban található sportcsarnokban, a mel
lette épült teniszpályán, valamint a foci pályán 
sportolhatnak szervezett keretek között és 
egyénileg is a budakalásziak. A BMSE sportolói 
számára emellett több fejlesztés megvalósult, 
így műfüves pálya és pályafedés készült az el-
múlt években. A sportcsarnokban pedig jelentős 
fejlesztéseket végzett a bérlő a kor elvárásainak 
megfelelő színvonal biztosítására. Mind a sport
csarnokot mind pedig a focipályát a kalászi 
iskolák diákjai is használják tornaóráik során.

A város sport iránti elkötele zett  ségét mutatja,  
hogy számos sport egyesület működését tá  

OMSZK PARK Gumiborítású 
futópálya, sétány, fitness 

gépek, sportpályák, játszótér, 
napelemes közvilágítás, 

rendezett környezet: 
rekreációs és sport központtá 

vált az Omszk park 

mo  gat ja az Önkormányzat, éves 
szinten ez 20-25 millió forintot 
jelent. Emellett évente hat alka-
lom mal sport rendezvényeken moz-
gatja meg a lakosságot.

Az Omszk park látogatói számára 
2017-ben térköves, rendezett, 64 autó 
be fo gadására alkalmas parkoló épült a 
parton.

Ilyen volt...

...ilyen lett!

Andi
Öntapadó jegyzet
Nem jók a színei ennek a képnek. Kevés a zöld és párás a levegő.Az ilyen volt kép kicsiben szebb lett..A TV-sektől megpróbálok légi képet kérni, szerintem nekik van még.



Új bölcsőde a budakalászi
családoknak

Budakalászon nagyon fontos a családok tá mo-
gatása, ezért álltak folyamatosan a figyelem kö-
zéppontjában az elmúlt tíz év során. A bölcsődei 
elhelyezés iránti megnövekedett igények ellátása 
érdekében határozta el a városvezetés 2013 
ban a férőhelyek bővítését és pályá zott az  
Új Széchenyi Terv keretein belül a férőhely
bővítésre.

A benyújtott pályázaton 150 millió forint össze -
gű támogatást nyert a város, amelyhez az Ön kor-
mányzat 70 millió forint önerővel járult hozzá, így 
az építkezés összköltsége 220 millió forint volt. 
Az új intézmény ideális helyen, a Telepi Óvoda 
mellett a Mályva utcában kapott helyett.

A bölcsőde tervez  ője Turi Attila Ybl-díjas építész, 
Budakalász korábbi főépítésze volt. Az organikus  
építészeti formákat alkalmazó szakember kü-
lön    leges, a kisgyermekek természetközeli vilá-
gá hoz jól illeszke dő épületet ter vezett a kicsik  
számára. 

A 600 m2 területű, négy foglalkoztató szo bás 
ház zöldtetős fedést kapott nö vény    borítás
sal, valamint az anyaméhet szim bolizáló gubó 
formájú helyiségekkel. Az építési munkálatok 
2014. ja nu ár 27-én kezdődtek és a terveknek 
megfelelően szeptember elsején birtokba vehet-
ték az új épüle tet a kisgyermekek. Az új épületben 
48 kisgyermek magas színvonalú gondo zását
nevelését végzik jelenleg.

Befektetés a budakalászi jövőbe:  

MINDENT A BUDAKALÁSZI GYEREKEKÉRT

Ilyen volt...

...ilyen lett!



Telepi óvoda: 
Pirossárgakék 
színekben pompázó 
óvoda korszerű, 
biztonságos udvarral

A Telepi Óvoda kertjének teljes áttervezésére, 
felújítására 2015-ben 19 millió forintot fordított 
a város. Az elkészült udvar egyeztetett munka 
eredménye, az óvónők és a szülők ugyanis lehe-
tő séget kaptak a véleményezésre. A végleges terv  
így a javaslatok beépítésével készült el. 

A ját szó udvarra korszerű és biz tonságos já
tékok ke rültek. Az udvarfelújí tás sal 

egyidőben a hepehupás szülői parkoló helyére tér
köves, rendezett parkoló épült, amit később belső 
nevelői parkoló építésével egészített ki a város.

A Telepi Óvoda külsőbelső felújítását 2016
ban végezte el a város. Az óvoda felújítása 
pályázati forrásból és jelentős önkormányzati  
hozzájárulásból valósulhatott meg. A pályázat 30  
millió Ft-t, az Önkormányzat pedig 40 millió forin-
tot biztosított a felújításhoz. A támogatás kere-
té ben tető- és homlokzati szigeteléssel látták el az  
épületet, valamint megvalósult az intézmény fűtés-
korszerűsítése is. Az önkormányzati forrásból pedig 
energiatakarékosra cserélték a bejárati üvegportált, 
szigetelték és burkolták a teraszt, felújították az 
elektromos-, valamint a víz- és csatornahálózatot,  
valamint az emeleti mosdókat is átépítették.  
Szintén az Önkormányzat adta az ötletet és a forrást 
a homlokzat színes mintázatának kialakításához. 

A felújítás alig három hónap alatt készült el. 
A Nyitnikék Óvoda régi vágyát teljesítette 

az Önkormányzat egy új és korszerű tornaszo
ba megépítésével 2017ben. A beruházás a 
rak tárépület bontását követően indulhatott. Az 
építésre mintegy 37 millió forintot különített el az 
Önkormányzat a költségvetésben. A tornaszoba  
építésével párhuzamosan a két játszóudvar felú-
jítását és az eszközök cseréjét is elvégezte az 
Önkormányzat. Emellett térköves, rendezett bur-
kolatot kapott a két épület közötti terület. 

Az Önkormányzat 2017-ben nyújtott be pályáza tot 
a Nyitnikék Óvoda energetikai korszerűsítésére. 
A nyertes pályázatnak köszönhetően az Energia 
Operatív Program keretében az óvoda épületére 
hőszigetelés került, elvégezték a nyílászárók 
cse  réjét és a tető hőszigetelését. A felújításnak 
köszönhetően az intézmény energiafelhasználása 
a felére csökkent, ez jelentősen csökkentette az 
üzemeltetési költségeket. A felújítás teljes össze-
gét, mintegy 32 millió forintot pályázati forrásból 
fedezte a város. Az épületben saját költségen a 
csoportszobát bővített az Önkormányzat. 

A város nagy 
figyelmet szen- 
 tel arra, hogy a 
kicsikkel meg- 
szerettesse a 
különféle moz- 
gásos tevéke-
n y s é g e k e t . 
Ezért a város 
m i n d h á r o m 
óvodájában Ovifoci pálya épült. Az Ovi-Sport 
Alapítvány első focipályáját a Szentistvántelepi  
Óvodában adta át 2012-ben. Az alapítványt nyolc 
évvel ezelőtt Buzánszky Jenő, az Aranycsapat  
egykori játékosa hozta létre. Az alapítvány öté ves  
fennállásának ünnepségét a Mályva utcai óvo dá-
ban tartotta 2016-ban. A Nyitnikék Óvoda Pomázi 
úti telephelyén 2013-ban épült a követ kező ovi-fo-
ci pálya. Az idén pedig elkészült a Szalonka utcai 
oviban is a futballpálya. A kicsik örömmel használ-
ják, kiváló helyszíne a gyermekek mozgásfej-
lődését elősegítő tevékenységeknek.

Nyitnikék Óvoda:
Új tornaszoba, takarékos 
épület és szép új udvar Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ac arcu eu ex pretium 
luctus. Mauris vehicula velit sit amet libero 
porttitor mattis. Aliquam non tortor fermen-
tum, mattis massa sit amet, pharetra nisl. Ut 
imperdiet lorem ac varius porta. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

Szalonka Óvoda 

Új óvoda épült, a 
két régi kívül belül 

megújult, átépített, korszerű 
biztonságos udvarral,

tornaszobával és három 
ovifoci pályával.

Ilyen volt...

...ilyen lett!

Andi
Öntapadó jegyzet
Ne nagyítsunk ennyire bele a képbe, látszódjon jobban az épület.

Andi
Öntapadó jegyzet
Látszódjon jobban, hogy hol készült a kép.



Budai úti bölcsőde:
Tulipános régiúj 
intézmény a Budai úton 

Megújult homlokzat, 
átalakult, korszerű belső 
terek, szép zöld udvar a 
Budai úti bölcsődében.

az élhető városért!

2017-ben újabb pályázati lehetőségek igénybe-
vételére nyílt lehetőség, így ebben az évben a 
Budai úti bölcsőde is megújulhatott. A felújítás 50 
millió forintból valósult meg, ebből 30 millió Ft-t 
külső központi költségvetési forrásból, a fenn-
maradó összeget pedig az Önkormányzat saját 
költségvetéséből biztosította. A felújítás során 
a régi épületet kívülbelül korszerűsítették: 
cserélték a tetőszerkezetét, a nyílászárókat, 
új bejárati portált alakítottak ki és az épületet 
szigetelést is kapott. A belső térben átalakítot-
ták a csoportszobákat és épületgépészeti felújí-
tást végeztek. Az épület homlokzatára pedig 
kerámia tulipánok kerültek.

Stabil önkormányzati háttér:  

NEM MARADTAK MAGUKRA AZ ISKOLÁK
Az iskolák fenntartása 2013. óta állami feladat, 

ennek ellenére nagyon fontosnak tartja a város az 
oktatási intézmények folyamatos támogatását. 
Mindkét iskolában több tízmillió forinttal 
járult hozzá az Önkormányzat az intézmények 
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. 
Az utóbbi években egyre több szülő bízta gyer-
mekét a budakalászi iskolákra, így az intéz mé-
nyekben megnövekedett a létszám. A diákok 
hosszútávú elhelyezésére az épülő új Patak-
part Általános Iskola jelent végleges megoldást, 
amely nek építését idén kezdte el a város.

A Kalász Sulit rendszeresen támogatja az Ön-
kormányzat. A felsős udvar felújítása után a ter-
vek szerint az alsósok udvara is korszerűvé válhat. 
Pályázati forrásból 2017-ben újult meg az étkező 
– a Fabró ház – százéves épülete, a hőszigetelés-

nek, a belső felújításnak és az épületgépészeti 
korszerűsítésnek köszönhetően. Az iskola alapít-
ványával együttműködésben szinte minden év-
ben hozzájárult a város a belső tantermek felújí-
tásaihoz, festéséhez, burkolatcserékhez. 

A Szentistvántelepi Általános Iskolában is több 
fejlesztés történt az Önkormányzat hozzájáru-
lásával, így kicserélték a nyílászárókat, 2015-ben 
műfüves, idén pedig gumiburkolatú sportpályát 
kaptak a gyerekek. A város itt is folyamatosan 
segítette a tantermek kisebb felújítását, festését. 
Az elmúlt évek során az egyik legjelentősebb be-
ruházás az ebédlő szintráépítése volt: négy új, 
korszerű tanteremmel és új tanári szobával bővült 
az intézmény. Ezzel egyidejűleg az Önkormány-
zat elvégeztette az étkező és a konyha teljes 
felújítását. 

Megújult 
ebédlők, 

sportudvar építés, 
iskolabővítés
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Isten Egyháza Budakalászi Gyülekezete
Kalász Bap�sta Gyülekezet
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Budakalász Önkormányzat Bölcsődéje
Nyitnikék Óvoda - Székhely
Nyitnikék Óvoda - Tagóvoda
Nyitnikék Óvoda - Telephely
Telepi Óvoda
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Deák Ferenc u.

Bem
 J. u.Szent László u.

Kossuth L. u.

M
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M
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Kinizsi u.

Lehel u.

UTAK
József Attila utca, 
Deák Ferenc utca, 
Diófa utca, 
Zöldfa utca,
Mátyás király utca, 
Szérűskert utca,
Fácán köz,
Felsővár utca felső része,
Martinovics-Bethlen- 
Szent László utcák 
(„U alak”),
Bem utca, 
Kinizsi utca, 
Munkácsy utca, 

Árvácska utca, 
Kálvária utca, 
Felsővár utca, 
Scholtz Ferenc utca, 
Holló utca,
Árok utca, 
Meredek utcák, 
Kilátó utca, 
Kereszt utca,
Pacsirta utca,
Rigó utca, 
Árpád utca, 
Kanonok utca,
Sekrestyés utca, 
Kereszt utca, 
Szent László utca eleje, 

Kossuth utca,
Hegyalja utca,
Lehel utca, 
Erdőhát utca, 
Ciklámen utca,  
Szegély utca,
Téglási András utca, 
Fácán köz, 
Kántor utca,
E rd ő h át -H e g ya l j a - 
Lugas csomópont, 
Kanonok utca,
Gerinc utca,
Áfonya utca, 
Kispap utca, 
Barát utca.

JÁRDÁK
Felsővár utca, 
József Attila utca
északi járda, 
Hársfa utcában lévő 
híd hoz vezető járda,
Klisovác utca eleje, 
Egészségház előtti 
terület rendezése 
(Parkoló, járda),
Budai úti járda Ady Endre 
utcától városhatárig
nyugati oldal,

Budai úti temető 
körüli járda (Klisovác 
és Erdőhát utca),
Szegfű utca,
Szalonka utca,
Klisovác utca,
Budai út, 
Kálvária sétány,  
Ady Endre utca,
Ady Endre – 
Vasút sor – Budai út, 
Kereszt utca,
Erdőhát utca, 

Budai út járda és
óváros  rekonstrukció, 
Omszk park sétány,
Jókai utca, 
Ciklámen utca,
Sport utcában 
bevásárlóközponthoz 
vezető járda.
Diófa utca, 
Kálvária utca, 
Szentendrei út.

PARKOLÓK
Klisovác és Kőbányai ut- 
 cák elején lévő parkolók,
Klisovác utca eleje, 

Egészségház előtti 
terület rendezése 
(Parkoló, járda),
Mályva utcai 
Óvoda parkoló,

Egészségház,
Ciklámen utca 
zúzottköves parkoló,
Sport utca,
Martinovics utca.

EGYÉB
Zrínyi árok,
Kálvária romtemplom 
feltárása,
Iskola utca támfal,
895 cm-rel tetőző 
Dunai ár elhárítása,
Egészségház kishíd,

Patak sor kishíd javítás,
Patakpart szolár lámpa,
Eurovelo6 kerékpárút,
Kerékpárút a 
11-es mellett,
Magyar utca támfal,
Ady Endre gyalogátkelő,
Téglási András 
gyalogátkelő.

Új iskola a patak partján:
minden idők legnagyobb 
budakalászi beruházása

Budakalász eddigi legnagyobb beruházása
ként korszerű és impozáns intézmény várja jövő 
évtől a budakalászi tanulókat. Az Önkormányzat 
2016-ban megállapodott a Magyar Állammal egy új 
iskola, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra 
megvalósításának finanszírozásában. Az új épület 
közel bruttó 3,5 milliárd forintból épül meg. A Pa
takpart Általános Iskola intézményi területen, 
a város központjában, ugyanakkor gyönyörű 
természetközeli környezetben a Majdán patak 
partján, Kevélyre néző kilátással készül majd el.

Az intézmény az utca felől tetőtérbeépítéssel  
kétszintes, a terület lejtési viszonyai miatt a hátsó 
részen pedig háromszintes lesz. Az épületet Turi  

Attila, Ybl-díjas építész álm-
odta meg, organikus  
építészeti elvek alapján. Az is-
kola így szép átme netet képez 
majd a városi és a zöld környezet 
között. A tájba illeszkedő, em-
berléptékű épüle ten hagyomán-
yos és modern építészeti meg ol dá sok- k a l 
egyaránt találkozhatunk majd. 

A 16 tantermes épületben szaktantermek, köny-
v tár, két, egyenként 230 m2 alapterületű aula 
és egy 150 fő befogadására alkalmas ét-
kező is helyet kap. A tornaterem teljesí-
ti a legkorszerűbb elvárásokat, külön be-
járatokkal rendelkezik majd, hogy a városi 
sport- és kulturális rendezvényeknek is 
hely szí nül szolgálhasson. A fákkal körülölelt, 
nagy mé  retű iskolaudvaron ültetőládák se-
gítik majd a környezet- és biológiatanulást.  
Az Önkormányzat az iskola építésével egy-
idejűleg a környező és alternatív utak 

Új óvoda a Vasút soron:
ha lehet, pályázattal, 
ha szükséges, önerőből  

A Képviselőtestület 2016ban döntött arról,  
hogy az új óvoda megépítésére pályázatot  
nyújt be. A pályázat elbírálása elhúzódott, viszont  
az így rendelkezésre álló időben az Önkormány-
zat felkészült a beruházás saját forrású meg-
va lósítására. Erre a célra jelenleg 200 millió 
forint elkülönített összeg áll rendelkezésre  
a költségvetésben. Így eredménytelen pályázat 
esetén is megépülhet jövőre az új óvoda. A Vasút  
soron található régi óvoda balesetveszélyessé  

vált, a mai kor követelményeinek még felújítással  
sem felelhetne meg. Az új óvoda építésének 
előkészítéseként már az idén lebontották a rossz  
állapotú épületet. Jövőre így általános iskola  
mellett új óvodával is gazdagodik a város ok tatási-
nevelési intézményrendszere. 

Az új, 75 férőhellyel rendelkező óvodában há
rom, kényelmes méretű csoportszobát alakí
tanak ki. Mindegyik szobához saját tároló, öltöző 
és mosdó tartozik majd. Az új intézmény óvodásai a 
jövőben külön, a kert felé is nyitható torna szobában 
gyakorolhatják a testmozgást. Az eme leten főként 
nevelőtestületi és gazdasági szobákat alakítanak 
ki. A homlokzat Budakalász középületeinek és az 
óváros karakteréhez illeszkedik majd, az óvoda 
össz területe 660 m2 lesz. 

Bővülő oktatás
nevelési intézmény

hálózat a budakalásziak 
teljes kiszolgálása 

érdekében. 

Szilárd elhatározás teremtett 

SZILÁRD BURKOLATOT



Az elmúlt tíz évben az egyik leglátványosabb 
változás az utak minőségében történt. A közle
kedésfejlesztés területén a városvezetés meg 
fogalmazott koncepciójának része, hogy min
den belterületi összközműves ingatlant szilárd 
útburkolaton megközelíthetővé tegyen. A mun-
ka jelentős, hiszen tíz éve Budakalász minden  
városrészében - még a legfejlettebbekben is -  
több mart aszfaltos, zúzottköves vagy rossz mi-
nőségű utca volt. 

A városlakók számára kedvező koncepció része  
az is, hogy Budakalászon nem kell a lakók nak  
hozzájárulást fizetni az épí téshez, azt a város 
saját forrásból valósítja meg. Ahol lehetőség van, 
lobbikapcsolatokat használva állami pénzeket 
vonnak be. Ez a kons trukció országosan szinten 
egyedülálló, hiszen a legtöbb településnél a la-
kosság anyagi hozzájárulásával valósulnak meg 
az útépítések. A fej lesztéseknek köszönhetően 
a tíz év alatt mintegy 11.312 méter út épült. Az 
útépítések mellett a vízelvezetés is elkészült az 
átgondolt infra struktúrafejlesztésnek köszönhe-
tően. 

A legjelen tősebb, legnagyobb beruházások 
a József Attila, Erdőhát és a Gerinc utca 
meg építésé vel valósultak meg. A két utóbbi  
utca saját forrásból épített út költsége 266 és 
142,2 millió forint volt. Emellett 40 utca kapott 
új burkolatot. Ezzel egyidőben folyamatosan 
javítja és karban tartja a város mind a belterületi  
nem összköz műves, mind pedig a külterületi 
uta kat zúzottkő terítésével és a nyári időszak-
ban vegy szeres portalanítással. Erdőhát utca anno...

Megújult a Felsővár utca is

...és most

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Az elmúlt 10 év 
mérlege: 11 km út, 7 km 

járda, 4,8 km járda, 
145 parkoló



Az útépítések mellett számos járda is megépült a gyalogosok érde-
kében - bár ezt az elkövetkező időszak feladataiként határozta meg 
a városvezetés, az elmúlt 10 évben is 7.227 méter gyalogút épült. 
Kiemelendő a városközpont fejlesztésének részeként, mintegy 
100 millió forintból felújított Budai út első szakasza, ahol a ter
vezésben a budakalásziak is fontos szerepet kaptak. A komplex 
felújításnak köszönhetően megújult a járda, parkolók épültek, cser-
jékkel, 35 db fával zöldfelületek és pihenőrészek alakultak ki. A felú-
jítást a későbbiekben egészen az Ady Endre utcáig folytatódik majd. 
A járdaépítések esetében emellett a legjelentősebb a József Attila, az 
Erdőhát, a Kálvária, a Szegfű a Jókai, a Téglási András utca és a Budai 
út déli része voltak, ezek mellett a Kálvária és az Omszk parkban épült 
sétányok is bővítették a budakalásziak lehetőségeit.

A forgalmas pontokon parkolók épültek, így a  
Budai út mellett az Egészségház környékén  
a Kli sovác és Kőbányai utcák elején, a Sport és  
a Mály va utcákban, a Martinovics utcában és a 
Ciklá men utca elején. P+R parkolók fejlesztésére 
pedig beadott pályázata van a városnak. 

A kerékpáros közlekedés segítésére a Barát- 
patak gátján végig kerékpár és gyalogút épült, 
valamint megújult a 11-es út melletti bicikliút egy 
szakasza és állami beruházásként a Duna-parti 
kerékpárutat is kiszélesítik.

Ilyen volt a Budai út járdája... ...és ilyen lett!
Jókai utca járda anno...

Kereszt utca járda anno...

...és most

...és most

A Sport utca 
új parkolója

Megújultak a Klisovác
és a Martinovics utcai
parkolók

Andi
Öntapadó jegyzet
Sport utca ilyen voltot is tegyük bele.

Andi
Öntapadó jegyzet
Legyen nagyobb a csúnya rész.



ZÖLD LOMBÚ FÁK, 
SZÍNPOMPÁS VIRÁGOK 
Bővülő zöldfelületek

A város rendkívül nagy figyelmet fordít az élhető,  
zöld felületek kialakítására és karbantartására, 
ezért az elmúlt tíz évben számos helyen léte
sített új zöld területeket, telepített fákat, cser
jéket vagy virágokat. A legnagyobb beruházás 
az Omszk park folyamatos fejlesztése, valamint 
2012-ben a Kálvária Park létesítése volt. Számos 
helyen alakultak ki új zöld részek, így a Budai úton, 
a katolikus templom előtt, az Egészségház előtt, 
a Felsővár utca tetején és a Széchenyi utca ele-
jére. A temető előtti területre gondozott ágyások, a 
Sport utcába fasor került, a József Attila utcában a 
körforgalom zöldült, a közterületeken pedig virág-
osz lopok, a hidakon, villanyoszlopokon muskátlik  

dí szí tik a várost. Mindezek miatt a régió igazi 
zöld ékszerdobozává vált Budakalász. Sokan 
járnak a környékről az Omszk és a Kálvária parkba 
kirándulni, sétálni vagy csak fényképezni a város 
virágos területeit.

Mindezek mellett a környezet védelme érdeké-
ben több intézkedést is bevezetett a város. Meg
szüntette a súlyosan környezetkárosító ége
tést, ehelyett évente kétszer átvállalja a 
kor látlan zöldhulladékszállítás költségeit  
a lakóktól, szelektív hulladékgyűjtést vé-
gez tet, minden ősszel veszélyeshulladék 
gyűjtést szervez és intézi a vadkár elhárítást 
is. Egy friss pályázat eredményeképpen pe-
dig jövőre minden háztartás komposz
tálóedényt kap.

A környék 
legszebb, 

legzöldebb városa 
Budakalász.

Andi
Öntapadó jegyzet
Ez ugyanaz a kép, mint a Klebelsberg szobornál.



Nagyon fontos a kialakított területek folyamatos 
karbantartása, mert csak ezzel maradnak szépek, 
igényesek a felületek. Ezért a parkok nagy részében  

locsolórendszer telepítésével gondoskodik a város 
a növényekről. A folyamatos kaszálás, locsolás, 
metszés, takarítás rengeteg odafigyelést igényel. 

Zöldfelület fejlesztések  
• Metro felüljáró kiemelt ágyások beültetése 

levendulával
• Sas utca – Damjanich u. sarkán 
 park kialakítása
• Szalonka utcai óvoda előtt 
 zöldfelület kialakítás
• József Attila utca vége képviselői fasor
• Budai – Kőbányai sarok kerék körül 
 park kialakítása
• József Attila u. páratlan oldal 
 35 db. ágyás beültetése levendulával
• Szent István telepi állomás mellett cserkész 

park, cserkészekkel közösen, részben 
 fizette az Önkormányzat, részben 
 az ökotárs fizette
• Egészségház előtt parkosítás, fatelepítés, 

Klisovác utcában zöldfelület fejlesztés 
• Kőbányai úton 25 db. fa ültetése
• Kálvária dombon park kialakítása
• Budai úti templom előtt virágos 
 zöldfelület kialakítása
• Virágtornyok kihelyezése első alakalommal
• Nyitnék óvoda udvar felújítás megkezdése
• Felsővár utca – Gerinc utca sarok
 park kialakítása

• OMSZK park sarkán parkoló 
 szegélyek beültetése ( Tanító utca sarkán)
• Petőfi tér Szerb templom előtt virágosítás
• Nyitnék óvoda udvar felújítás befejezése
• OMSZK parkban fitnesz park kialakítása
• József Attila utca páratlan oldalán évelők 

és fák telepítése
• Kálvária dombon évelő növények telepítése
• Faluház udvarában játszótér bővítés
• Metró felüljáró körforgalmak 
 növénytelepítés
• Nyitnikék óvoda kertrendezés
• Ady Endre utca déli oldalán 
 virágágyás kialakítása
• Seprűs autó beszerzése
• OMSZK park gabion szemetesek telepítése
• 35 db. közterületi kő virágláda beszerzése
• MTZ traktor vásárlás rézsű kaszával
• Sport utca fasor telepítés
• Budai út zöldfelület kialakítás Kőbányai út 

és Petőfi tér között
• Erdőhát utca elején 30 db. fa elültetése
• Rigó téri játszótér felújítása
• Béke sétányi játszótér felújítása
• Martinovics utcai játszótér 
 felújítása, bővítése
• 11es út feletti körforgalom 
 és kiemelt ágyások beültetése

Anno és most a Felsővár utca...

...az Ady endre utca...

...és a Klisovác utca mindkét oldala.

Andi
Öntapadó jegyzet
Kellene még bele:József Attila fasor,Ady Endre fasor, levendula,virágtoronyKálváriaLehet nem kell a felsorolás.

Andi
Öntapadó jegyzet
Egy Kevély fotót tegyünk ide nyugtatónak.A korábbi anyagokban, a folyosói tablóképekben van.



ERŐS KÖZBIZTONSÁG, 
INTENZÍV KOMMUNIKÁCIÓ

Egy település életminőségét nagyban meg-
határozza a közbiztonság helyzete. Budakalá
szon a biztonsági mutatók évrőlévre javul
nak. A legutóbbi 2017-es mérés szerint az 
em be rek 89%-a elégedett a közbiztonsággal.  
Ez a mutató négy évvel korábban 20%-kal 
alacso nyabb volt. Jelenleg 10 fős városrendé-
szeti csoport vigyázza a városban élők nyugalmát 
reggel 7 és este 10 óra között a hét minden nap-
ján. Munkájukat a helyi rendőrőrs tevékenysége 
egészíti ki. A biztonságot a jól kiépített kamera-
rendszer is szolgálja. A rendészet közösségi  
médiaoldala naponta többször beszámol a ren-
dészeti eseményekről.

A városi kommunikáció is egyedülálló inten
zitású, számos kommunikációs felülettel és  
gyakori hírközléssel jelentkezik nap mint nap.  
A nyomtatott kivitelű régiós viszonylatban egye-
dülállóan gazdag tartalommal rendelkező városi  
újság, a Budakalászi Hírmondó minden buda-
ka lászi háztartásba eljut. A város közösségi mé-
dia oldala 4.600 követővel rendelkezik. Az olda
lon éves szinten mintegy ezer hír jelenik  
meg. Az okostelefonokon használható Buda-
kalász applikációval is azonnal értesülhetnek 
a budakalásziak minden aktuális, friss hírről. 
Emellett a Telekom és UPC hálózatán fogható a 
városi televízió és a városi Youtube-csatornán 
elérhetőek a Budakalászról szóló kisfilmek.

Budakalászon az elmúlt években kiemelkedő 
jelentőségűvé vált a közösségi élet, a tömegsport 
és a kultúra. A rendezvényeknek köszönhetően 
az emberek megismerik egymást, a közösségi  
tevékenységek pedig egy közösséggé alakítják  
a várost. Az Önkormányzat évente jelentős össze-
geket szán ezekre a célokra. A legfontosabb a  
Kós Károly Művelődési Házban zajló kulturális- 
közösségi élet támogatása. A kiemelkedő források 
és a Ház profi szervezőgárdája munkájának ered-
ményeképpen ma Budakalászon van a legtöbb és 
legszínvonalasabb közösségi és sportesemény 
a régióban. A rendezvényeknek otthont adó Ház 
fizikai állapotára jelentős összegeket fordított a  
város, az utóbbi években megújult a tető, a belső  
burkolatok, a vizes helyiségek, az udvarra ját-
szó tér került. A város a könyvtár belső részét is 
felújít tatta. 

Budakalász várossá válásának 10. évforduló
jára szervezett rendezvénysorozat keretében 
számos új programmal gazdagodtak az itt 
élők, így sikerrel debütált a téli Kalászi Disznóto
ros Fesztivál, a Családbarát Budakalász, az 
Örömzenei Koncert a Kálvárián, a Táncházak 
éjszakája és a Luppa strand ingyenes nyílt 
napja, valamint szintén nagy népszerűségre szá-
míthat az őszi Lecsófesztivál. 

LENDÜLETES KÖZÖSSÉGI ÉLET, 
SPORT, KULTÚRA



Természetesen ne feledjük a hagyományosan 
népszerű rendezvényeket sem, így a Városnapo
kat, a Kalászi Vigasságot, a Pilisi Kóstolót, a 
Szüreti Felvonulást, az Adventi hétvégéket, az 
Idősek világnapját és a Karácsonyi ünnepséget 
sem. Budakalászt sportos városnak is nevezik a  
térségben, számos tömegsport rendezvényt szer-
vezünk, így a Tófutást, a „Kevélyre fel!” túra

versenyt, az Ovis mezei futóversenyt és 
a Tour de Kalászt. A sportélet tá -

mogatására épült meg  

ezeken kívül a futók, kocogók körében nagyon 
népszerű 1.800 méteres rekortán futópálya, két 
streetball pálya, két fittness park, a téli sportok 
kedvelőinek pedig a jégpálya. Emellett támogat-
ta a város a település körül haladó Rókás-kör el-
nevezésű instant túra létrehozását is.

A nemzeti ünnepekről minden alkalommal szín-
vonalas műsorral emlékezik meg az Önkormányzat 
és a Budakalászért önzetlen, kiemelkedő munkát 
végzőket díjjal ismeri el a Testület. Két szobor is 
került a város köztereire még 2010-ben, a Klebers-
berg Kunó és a Kárpátok őre szobrok, valamint a 
Főtéren a Műemlékvédelmi Hivatal felügyeletével 
felújította a város a szerb keresztet. A kulturális 
élet támogatására készült a Budakalász történel-
mét feldolgozó háromkötetes kiadvány. 

Az értékek védelmét támogatja a város építészet 
területén is, hiszen Budakalásznak kezdeményező 
szerepe volt az országos szinten elismert, majd 
törvényi előírásként meghatározott Településképi  
Arculati Kézikönyv megalkotásában. A könyv a 
települések építészeti értékeinek védelmét szol-
gálja és előírja a helyi értéket tisztelő épületek 
létrehozását. Fontos ez azért is, mert amíg egy 
lakóépület haszna a gazdáé, addig a képe a 
közös ségé. Az évente meghirdetett értékvédelmi 
pályázattal az Önkormányzat támogatja a helyi vé-
dett épületek felújítását. Erre a célra minden évben  
2-3 millió forintot szán a város.

A kisgyermekes családok számára két új ját
szótér épült a Művelődési Házban és a Kál vária 
dombon, a kis házi kedvenceknek pedig kutya-
sétáltató a Barát-patak partján. 

Támogatások valós
közösségi célokra

Budakalászon számos civil szervezet, sportegye-
sület és több egyház tevékenykedik. Egy jól mű-
ködő város számára nagyon fontos a város lakóinak 
érdekeit szolgáló, hasznos tevékenységet végző 
szervezetek támogatása. Munkájuknak köszönhe-
tőn lényeges sport, egészségügyi és társadalmi  
célok valósulhatnak meg. Budakalász Város Ön-
kormányzata az elmúlt 10 évben ….. szervezet 
mun káját támogatta. Legtöbb támogatást a spor-
tegyesületek, a cserkészcsapat és az oktatási- 
nevelési intéz mé nyek alapítványai számára külö-
nített el az Ön kormányzat.

Andi
Öntapadó jegyzet
Itt egy másik grundkép legyen.Így két majdnem egyforma streetball pálya van.

Andi
Öntapadó jegyzet
Vegyük itt ki a logót., letakarja a zenekart.




