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az élhető városért!

Budakalász mind természeti, mind pedig társa
dalmi-kulturális értékeit, infrastruktúráját figyelem-
be véve gazdag település. Természeti értékeket 
te kintve kevés város mondhatja el magáról, hogy 
egyszerre van hegyi és sík rész a területén, emellett  
tavak, patakok, folyó, és sziget is gazdagítja. Nem  
véletlen, hogy városunkat már az őskortól kez dő-
dően szívesen választották lakóhelyül az emberek. 
Budakalászon mindig is igyekvő népek laktak. 
Az elmúlt századokban magyarok, svábok, szerbek 
békében egymás mellett élve gyarapították Buda
kalászt. Így juthatott el a város 2009-ben a városi 
rang megszerzéséig.

Az elmúlt 10 évben Budakalász fejlődése soha 
nem tapasztalt ütemben haladt. Ezen időszak 
alatt az iskolaberuházással együtt 8,8 milliárd  
forintot költöttünk fejlesztésekre. Ma már a ter
mészeti 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, jár dá-
kat építettünk, in téz ményeket léte sí tet tünk, jóléti 
intéz kedé seket vezettünk be az idősek és a csalá-
dosok számára. Mindezt saját és pályázati források
ból, valamint jelentős lobbitevékenységet kifejtve 
állami pénzekből sike rült megvalósítani. 

A fejlesztések azonban csak az alapot adják 
egy élhető településnek, a lelkét, az igazi motor
ját a jól működő közösség jelenti. Örömmel tölt el, 
hogy Budakalászon igazi összetartó közösségünk 
van. Az emberek mosolyognak egymásra, köszön
nek egymásnak. Erre alapozva szervezhetjük kö-
zösségerősítő rendezvényeinket. Így találkozhatnak  
a családok, az idősek és a fiatalok egymással. A 
fej lesztések eredményezték azt is, hogy Budaka-
lászt szívesen választják otthonuknak a csalá
dok, városunk kedvelt és értékes otthonteremtési 
hely szín ma is. Mindemellett a lakosságszámunk a 
környező települések viszonylatában a legkisebb 
mértékben változott. Örülök annak, hogy Budaka-
lász változó lakosságának fontosak a közösségi 
értékek, így igazi összetartó, a helyi értékeket tisz
telő és megbecsülő közösség lehetünk itt szűk 
hazánkban, Budakalászon.

Közösségünkben  
vannak, akik vé
gigkövették a vá-
ros fejlődését és 
vannak olyanok is,  
akik csak nemré-
giben kapcso lód-
tak be. Akik ré  
szesei voltak a  
fej  lődésnek, most 
felelevenítjük, az 
új budakalásziak
nak pedig bemu
tatjuk, honnan ho  
vá jutottunk. 

Mindennapi éle tünkben a pozitív változást  
könnyen megszokjuk, szinte azonnal természe-
tessé válnak a felújított utak, átalakult közterületek. 
Ugyanakkor úgy gondolom, fontos látnunk fej
lődésünket, hogy meg becsüljük azt, ami most 
rendelkezésünkre áll. A beruházások Budakalász 
minden városrészében, minden ember életét érin
tették. A fejlesztéseket a növekvő lakossági igé-
nyekkel és elvárásokkal összhangban végeztük.

10 ÉV ALATT 8,8 MILLIÁRD FORINT FEJLESZTÉSEKRE
Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 10 évben jól működő, 
élhető várost építettünk a budakalásziaknak



Legfontosabb vállalásunk volt az alapvető 
kom fortérzet javítása érdekében az utak minő
ségének fejlesztése. A belterületi összközműves 
utaknál a szilárd útburkolat megépítését tűztük 
ki célul. Mindezt teljes mértékben önkormányzati 
forrásból, a budakalásziak anyagi hozzájárulása 
nélkül vállaltuk. Jelentős elhatározásnak tartom ezt, 
hiszen a legtöbb településen a lakóknak valamilyen 
hozzájárulást kell fizetniük. Ezt a feladatot nem csak 
vállaltuk, de teljesítettük is. Budakalászon az el
múlt 10 évben összesen 45 utcában 11 km úttest 
kapott aszfalt vagy térkő borítást. Jelentős  
eredményt értünk el gyalogutak építésében is, 
hiszen 22 utcában  7 km járdát építettünk. Ezt a 
munkát a továbbiakban is szeretnénk folytatni. 

Fontos kiemelni a Berdó csatornázását és 
útépítését, ami óriási lépésnek számít a város
rész életében.  A csatornázást 389 millió forintos 
pályázatból 2017-ben valósítottuk meg. Ezt követően 
pedig a 2018-as költségvetés meghatározó részét, 
mintegy 260 millió forintot különítettünk el az úté-
pí tésre. A fejlesztéseknek köszönhetően nagyban 
javult az itt élők életminősége.

Az elmúlt években városunk forgalma megnöve-
k edett. Ezt a folyamatot a Megyeri híd átadása és 
a környező települések növekvő átmenő forgalma 
okozta – ez Budakalász forgalmának 70-80%-a.  
A megváltozott helyzet miatt szükségessé vált 
a régóta tervezett Budakalászt tehermentesítő 
elkerülőút megépítése. Jelentős eredménynek 
tartom, hogy elkezdődött a beruházás előkészítése 
és a 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 megépítésé-
vel a város egészének forgalma csökken majd, és a 
közelben élők nyugalma is megmarad. A közlekedés 
biztonsága érdekében több helyen gyalogátkelőket  
építettünk az elmúlt időszakban. Az elkerülőút 
megépítését követően pedig további forgalomsza-
bályozó és biztonsági intézkedést is megvalósítha
tunk a város forgalmasabb útjain. 

Nagyberuházások, intézmények építésében is kie-
melkedő volt az elmúlt 10 év. Korszerűtlen falusi  
rendelőnket modern, szép Egészségházra cse
réltük 2013-ban egy jó üzlet eredményeképpen.  
A forrást a város televízió kábelhálózatának érté-
kesítéséből sikerült előteremteni. Kitartó tárgyalá
sainknak köszönhetően a vártnál jóval magasabb 
eladási árat sikerült kialkudnunk.

Intézményeinknél a Mályva utcai bölcsőde épí
tése volt a következő nagyberuházás 2014-ben. 
Pályázati és saját forrásból mintegy ötven buda
kalászi kisgyermek gondozását tettük lehetővé ezen 
az ideális óvoda melletti helyszínen. 

Bölcsőde mellett óvoda is épült a Szalonka ut
cában, és az idén a Vasút soron is elkezdődik egy 
új intézmény építésének előkészítése. Ez utóbbi 
óvoda építését már 2016-ban elhatároztuk. Mivel a 
benyújtott pályázatokon döntés még nem született, 
ezért az idén 200 millió forintot különítettünk el az 
építésre.

Hogy a Budakalászon tanuló gyermekeknek is 
ked vezzünk, 2020-ra a város eddigi legnagyobb 
beruházásaként új iskolát építünk egy gyönyörű, 
természetközeli helyszínen, ugyanakkor a város 
szívében a Prekobrdo városrészben. Az új intéz-
mény a legkorszerűbb feltételekkel, hatalmas ét
kezővel, kényelmes osztály- és szaktantermekkel, 
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 úthálózat fejlesztést kaptunk az 
államtól 3,5 milliárd forint értékben. Nem sok ön-
kormányzatnak adatik meg, hogy ilyen mértékben 
segítse a családokat.

A gyermekek mellett  a budakalászi nyugdíja
sokra is gondolunk. Számukra tartalmas napköz
beni elfoglaltságot nyújtó idősklubot működtetünk, 
amit az idén udvarfelújítással és étkezőbővítéssel 
fejlesztettünk. Emellett minden budakalászi nyug
díjasnak minden évben karácsonyi ajándékcsomag
gal és több rendezvénnyel szerzünk örömet. 

Budakalász kulturális, természeti értékei jelentős 
mértékben gazdagodtak az elmúlt 10 évben.  
Egye dülálló régészeti leletre bukkantunk 2011-ben.

Egy középkori, XIXIII. századi templomot tár
tunk föl a város szívében, a Kálváriadombon.  
A közösségépítés részeként a város lakóit is bevon
tuk a feltárásba, ahol régészek vezetésével áshattak  
ki leleteket a résztvevők. A park és környezete 2014-
re nyerte el mai végső formáját, így kedvelt kiránduló, 
pihenő és rendezvényhelyszínné vált a Budakalász 
történelmi és vallási magját jelentő Kálvária-domb.

Jelentős fejlesztéseket végeztünk az Omszk 
parkban is. A területet Budakalász sport és rek
reációs központjává alakítottuk. Gumiborítású fu
tópályát, sétányt, fitness parkot alakítottunk ki, 
fejlesztettük a BMSE focipályáit, és a Sportcsar
nokban számos sportlehetőség áll a budakalásziak 
rendelkezésére. A tópartot ma már az év minden 
napján használják a budakalásziak. 

Minden színnek megvan a maga helye a városban. 
A szürke utak mellett zölddel színeztük Buda
kalász térképét számos helyen. A levegő tisztítá
sa 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 min

den forgalmas részére kiterjedt, a virágtornyokkal a 
színtelenebb területekre is életet varázsoltunk. Eze
ket a városdíszítő, dús virágú oszlopokat ma már a 
környékbeli településeken is szívesen használják. 
Tavasztól őszig gyönyörködhetünk a virágládák 
növényeiben és az utak mentén a villanyoszlopo
kat díszítő muskátlikban. Büszke vagyok arra, hogy 
Budakalász mára már a környék legvirágosabb, 
legszebb települése.

Fontos kiemelnem az elmúlt 10 év eseményei-
nek sorából a 2013as dunai ár elleni sikeres 
védekezést. Ekkor a javaslatunknak köszönhe-
tően elrendelték a Barát-patak torkolatának eltö-
medékelését. Erős érdekképviseletünknek köszön
hetően ma már készen vannak a tervek és a 
megvalósításhoz szükséges engedélyek az állandó 
védmű megépítésére, ami állami beruházásként 
valósulhat meg a közeljövőben.

Biztonságunk az Önkormányzati rendészet 
hatékony munkájának jóvoltából jelentősen 
javult az elmúlt években. Munkatársaink az állandó 
járőrözés mellett minden esetben azonnal reagál
nak a lakossági jelzésekre. 

Ma már a tettek mellett nagyon fontos a kom
munikáció is, hogy a városi események, történések 
vagy a testületi döntések információit eljuttassuk  
a budakalásziakhoz. Fontos az interaktivitás, a 
vélemények megismerése, ezért több esetben 
véleményeztettünk városi projekteket, kérdeztük 
meg a lakók véleményét reprezentatív felméréssel 
és a közösségi médiában feltett kérdéseket, felve-
téseket is felhasználtuk a döntések során.

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

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 10 évben 
jól működő, élhető várost építettünk a buda
kalásziak számára, és erre a jó alapra építve 
léphetünk tovább. Az eltelt 10 év eredményeit  
szeretnénk most Önöknek bemutatni képes kiad
ványunk következő oldalain. A kiadvány képeit a 
Mű velődési Házban, a Városnapokon is bemutatjuk. 
Bízom benne, hogy érdeklődéssel forgatják majd 
képes anyagunkat és időnként rácsodálkoznak 
azokra a különbségekre, melyeken mi is elámultunk 
az összeállítás során. 

 
Budakalász,

2019. augusztus 22.

Rogán László 
Budakalász 

polgármestere
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A Barátpatak eltömedékelésével sikeresen 
védekeztünk a 2013as dunai ár ellen

Budakalászon fontos a nyugdíjas korosztály 
 Idősklub bővítés 2019ben

A minőségi nevelés érdekében folyamatosan 
fejlesztjük intézményrendszerünket 
 Mályva Bölcsőde átadó 2014ben

A budakalásziakért tevékenykedik az 
Egészségklub  munkájukhoz 
idén klubházat adtunk



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 beru
házáshoz a forrást az elavult televíziós kábel
hálózat rendkívül kedvező értékesítéséből 
te remtette meg a város. Óriási sikernek tekint
hető, 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 szeptembe rében 
kezdődött. A terveket Horváth Zoltán építész 
készítette és az épület 2016-ban Építészeti Ní-
vó díjat 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 ren-

delők, a védőnői szolgálat, valamint a fogor-
vo sok számára. Az egészségügyi dolgozók 
igé nyeivel összhangban ma már minden helyi-
ségbe légkondicionáló berendezéseket telepített 
az Önkormányzat.

Az új és korszerű épület körül eszté tikus 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 Egész ség házzal  
szembe, hogy a bete gek kerülő nélkül 
jussanak el a szem közti gyógyszertárba. 
A ház előtti téren organikus csigavona-
lon helyezték el a díszítő nö vényzetet, az 
utcában pedig zöld szigetek között kap
tak helyet a parkolók. 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 az Egészségklub 
közreműködésével. 

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
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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, XIXIII. 
századi 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 feszületek 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 épült. 

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 városlakóknak.
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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 futópá
lya megépítése volt, amit a 2016-os őszi Tó
futás alkalmával adtak át a városlakóknak. A be
ruházás részeként napelemes világítás ke rült 
a pálya köré. Ezzel egy időben fitness gépe ket 
telepítettek a parkba. Ezt követően a lakossá
gi igényekre reagálva a gyalogosok számára  
1100 méteres sétányt építtetett az Önkor
mányzat, így a sportolók mellett a parkot  
kikapcsolódásra használóknak is kulturált körül-
ményeket 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 a focipályát a kalászi iskolák 
diákjai 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 sportközponttá 

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 
tóparton.

Ilyen volt...

...ilyen lett!
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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 mel
lett a Mályva utcában kapott helyett.

A bölcsőde tervezője 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, ahol 48 kis
gyermek magas színvonalú gondo zását
nevelését végzik jelenleg.

Befektetés a budakalászi jövőbe:  

MINDENT A BUDAKALÁSZI GYEREKEKÉRT

Ilyen volt...

...ilyen lett!
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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 egy időben 
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 az Önkormányzat. Az óvoda  
felújítása pályázati forrásból és jelentős ön kor-
mányzati hozzájárulásból valósulhatott meg.  
A pályázat 30 millió forintot, az Önkormányzat  
pedig 40 millió forin tot biztosított a felújítás-
hoz. A támogatás kere té ben tető- és homlok zati  
szigeteléssel látták el az épületet, valamint  
megvalósult az intézmény fűtés korszerűsítése 
is. Az önkormányzati forrásból energia taka ré-
kosra cserélték a bejárati üvegportált, szige-
telték és burkolták a teraszt, felújították az 
elektromos-, valamint a víz- és csatorna há ló-
zatot, emellett az emeleti mosdókat is áté pí  tet-
ték. Szintén az Önkormányzat adta az ötle tet  
és a forrást a homlokzat színes mintázatának 

kialakításához. A felújítás alig három  
h ó nap 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 a  
város a költségvetésben. A tornaszoba építésével 
párhuzamosan a két játszóudvar felújítását és az 
eszközök cseréjét is elvégezte az Önkormányzat, 
valamint 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 a Környezet 
és Energia Program (KEOP) keretében az óvoda  
épületére hőszigetelés került, elvégezték a nyí lás-
zárók cse  réjét és a tető hőszigetelését. A fel újítás - 
nak köszönhetően az intézmény energiafel hasz- 
nálása a felére csökkent, jelentősen csökkentve az 
üzemeltetési költségeket. A felújítás teljes össze
gét, mintegy 32 millió forintot pályázati forrásból 
fedezte a város. Az épületben saját költségen 
csoportszobát bővített az Önkormányzat. 

A város nagy 
figyelmet szen- 
 tel arra, hogy a 
kicsikkel meg- 
szerettesse a 
különféle moz- 
gásos tevé
keny ségeket. 
Ezért a város 
m i n d h á r o m 
óvo dájában ovifocipálya épült. Az OviSport 
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-foci 
pálya. Idén pedig elkészült a Szalonka utcai oviban 
is a futballpálya. A kicsik örömmel használják, 
kiváló helyszíne a gyermekek mozgásfej lődését 
elősegítő tevékenységeknek.

Nyitnikék Óvoda:
Új tornaszoba, takarékos 
épület és szép új udvar Új óvodával korábban 2010-ben gazdago-

dott a város a Szalonka utcában. A következő  
évben már 125 óvodás járhatott az új intéz-
ménybe. A városunkban egyre inkább nö vek-
vő, gyermekneveléssel kapcsolatos igé nyek
nek hosszútávon szükséges megfelelni. Az 
oktatási, nevelési intézmények bővítése több 
éve, immáron évtizede tartó folyamat Buda  
k a lászon. A Szalonka utcai óvoda létesítése le
he  tőséget teremtett német nemzetiségi neve
lés biztosítására is. Jól látszik: mint 10 év alatt 
mindig, úgy napjainkban is fontos városi cél a 
minőségi nevelés feltételeinek biztosítása.

Szalonka Óvoda 

Új óvoda épült, a 
két régi kívülbelül 

megújult, átépített, korszerű 
biztonságos udvarral,

tornaszobával és három 
ovifocipályával.

Ilyen volt...

...ilyen lett!
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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 
forintot külső központi költségvetési forrásból, 
a fenn maradó összeget 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 épület 
szigetelést is kapott. A belső térben átalakítot-
ták a csoportszobákat és épületgépészeti felújí-
tást végeztek. Az épület homlokzatára pedig ke
rámia tulipánok kerültek. A múlt évben pedig az 

udvar leromlott 
állapotú aszfal
tos része kapott 
térköves borí tást.

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

Árvácska utca, 
Kálvária utca, 
Felsővár utca, 
Scholz 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, 
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, 
Kálvária sétány,  
Ady Endre utca,
Ady Endre – 
Vasút sor – Budai út, 
Kereszt utca,
Erdőhát utca, 
Budai úti járda és
óváros rekonstrukció, 

Omszk park sétány,
Jókai utca, 
Ciklámen utca,
Sport utcában a 
bevásárlóközponthoz 
vezető járda,
Diófa utca, 
Kálvária utca, 
Szentendrei út.

PARKOLÓK
Klisovác és Kőbányai ut 
 cák elején lévő parkolók,

Mályva utcai 
Óvoda parkoló,
Ciklámen utca 
zúzottköves parkoló,

Sport utca,
Martinovics utca.

EGYÉB
Zrínyi árok,
Iskola utca támfal,
Egészségház kishíd,
Patak sor kishíd javítás,
Patakpart szolár lámpa,
Eurovelo6 kerékpárút,

Kerékpárút a 
11es út mellett,
Magyar utca támfal,

Ady Endre 
gyalogátkelő,
Téglási András 
gyalogátkelő,

Streetball pálya a 
Rigó utcában és 
a Széchenyi utca 
végén,
Csatornázás a 
Berdóban.

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 Önkormány
zat 2016-ban megállapodott a Magyar Állammal 
egy új iskola, valamint a hozzá kapcsolódó infra
struktúra megvalósításának finanszírozásában. Az  
új épület és a hozzá kapcsolódó útfejlesztés közel 
bruttó 3,5 milliárd forintból épül meg. A Patak part 
Általános Iskola intézményi területen, a város 
központjában, ugyanakkor gyönyörű termé
szetközeli környezetben a Majdánpatak part
ján, 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 álmodta meg, organikus  
építészeti elvek alapján. Az iskola így szép átme-
netet képez majd a városi és a zöld környezet 
között. A tájba illeszkedő, emberléptékű épüle ten 
hagyományos és modern építészeti meg ol dá sok-
kal egyaránt találkozhatunk majd. 

A 16 tantermes épületben szaktantermek, köny v-
tár, két, egyenként 230 m2 alapterületű aula és egy 
150 fő befogadására alkalmas étkező is helyet kap. 
A tornaterem teljesíti a legkorszerűbb elvárásokat, 
külön bejáratokkal 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 
megépítését is tervezi. Az intézmény építése 
2019. március 25-én kezdődött el. A diákok és  
a pedagógusok a 2020/21-es tanévben vehetik  
birtokba a Patakpart Általános Iskolát.

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 intéz mény
hálózat a minőségi 
nevelés érdekében.

Szilárd elhatározás teremtett 

SZILÁRD BURKOLATOT

1918



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 11312 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 költsége 266 millió 
és 142,2 millió forint volt. Emellett 40 utca  
kapott új burkolatot. Ezzel egyidőben folyama
tosan javítja és karban tartja a város mind a 
belterületi nem összköz műves, mind pedig a 
kül területi uta kat zúzottkő terítésével és a nyári 
időszakban vegy szeres portalanítással. 

A rossz állapotú Erdőhát utca 
teljes hosszában 840 méteren 
út és járda épült.

Minden városrészben új utak épültek: 
Diófa utca (Óváros)

Minden városrészben új utak épültek: 
Kinizsi utca (Szentistvántelep)

Minden városrészben új utak épültek: 
Áfonya utca (Berdó)

A Felsővár utcában 
a beláthatatlan meredek kereszteződés 
útszélesítéssel, járda és útépítéssel vált 
járhatóvá.

46 utcában
11 km út, 

22 utcában 7 km 
járda épült
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Mintegy 650 millió forintból csatorna és 
útfejlesztést végzett az Önkormányzat a 
Berdóban.

A József Attila utca 
2012ben 250 millió 
forintból épült meg

A Berdó városrész  korábbi külterületi múltja 
miatt - jelentős fejlesztésre szorult. A folyamat  
csatornaépítéssel kezdődött 2017ben. A meg  
  valósítást mintegy 389 millió forintos pályázat 
bevonásával végezte el az Önkormányzat. Ezt 
követően elindulhatott az út építése is. Az egy 
kilo méter hosszú út rekord sebességgel, mintegy 
fél év alatt készült el 2018-ban 260 millió forint
ból. A beruházásoknak köszönhetően látványo
san változott a utca képe, valamint a városrész 
lakóinak életkörülményei és komfortérzete.



Az útépítések mellett számos járda is megépült a gyalogosoknak - 
bár ezt az elkövetkező időszak feladataiként határozta meg a 
városvezetés, az elmúlt 10 évben is 7227 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
jítás 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 Bu
dai út déli része voltak, ezek mellett a Kálváriadombon 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 dunaparti 
kerékpárutat is kiszélesítik.

Ilyen volt a Budai út járdája... ...és ilyen lett!

A Jókai utca járdája anno...

A Kereszt utca járdája anno...

...és most

...és most
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Az Egészségház környezete teljesen megváltozott, 
út, járda és parkoló is épült.

Virágos szigetek 
díszítik a Martinovics 
utcai parkolót

64 parkolóhely 
létesült a 
Sport utcában 
a tóparton



ZÖLD LOMBÚ FÁK, 
SZÍNPOMPÁS VIRÁGOK 
Bővülő zöldfelületek

A város rendkívül nagy figyelmet fordít az élhető,  
zöldfelületek kialakítására és karbantartására, ezért 
az elmúlt tíz évben számos helyen léte sített 
új zöld területeket, telepített fákat, cserjé ket  
vagy virágokat. A legnagyobb beruházás az 
Omszk park folyamatos fejlesztése, valamint 2012-
ben a Kálvária Park létesítése volt. Számos hely
en 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
jén. 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.

A szép, virágos környezetet egynyári ágyások és  
a muskátlik biztosítják. Városszerte az egynyári  
virágokból és az árvácskákból 25600, a mus kát-
liból pedig 2300 tövet ültetnek el a kertészek.

Mindezek mellett a környezet védelme érde - 
kében több intézkedést is beveze tett a város.  
Meg szüntette a súlyosan környezetkáro
sító ége tést, ehelyett évente kétszer  
átvállalja a kor látlan zöldhulladékszállí
tás költségeit a lakóktól, szelektív  

A környék 
legszebb, 

legzöldebb városa 
Budakalász.
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hulladékgyűjtést vé gez tet, minden ősszel 
veszélyeshulladékgyűjtést szervez és intézi 
a vadkár elhárítást is. Egy friss pályázat ered
ményeképpen pe dig jövőre minden háztartás 
komposztálóedényt kap.

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. 

A Felsővár utca végén az út és járda 
mellett zöld park is kialakult.

Porcsinrózsák díszítik a temető bejáratát.

Út, járda, parkoló és park is épült 
az Egészségház mellett.
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Városi zöldfelület-fejlesztések 
az elmúlt 10 évben
Új parkok: Kálvária park, Sas utcai park, Budai út-  
Kő bányai utca sarok (Időkerék), Cserkészgrund  
(Szent istvántelepen), Egészségház előtti park, Budai 
úti templom előtti terület, Felsővár-Gerinc utca sarok. 

Zöldfelületek: virágtornyok a forgalmas részeken, 
József Attila utcai levendulaágyások, növénytelepítés 
a 11-es felüljárón a körforgalomban, Szalonka óvo
da előtti zöldfelület kialakítása, Tanító utca-Omszk 
park sarok és a Martinovics utcai parkoló melletti  
virágágyások létesítése,  Budai út, Petőfi tér  
és a Szerb templom előtti zöldfelület 
megvalósítása.

Fasorok: Budai úton, József Attila utcában két sza-
kaszon, Klisovác, Kőbányai, Sport és  Erdőhát utcákban.

Játszóterek: Kálvária-dombon és a Művelődési Ház
ban új építés, Rigó, Marinovics, utcákban és a Béke 
téren felújítás, bővítés.

Intézményudvarok: Nyitnikék és Telepi Óvoda ud
varfelújítása, új játszóeszközök telepítése, kertépítés.

Egyéb: kutyafuttató léte sí tése, gabion szemetesek,  
padok, asztal telepítés az  

Omszk parkban és város
szerte, kő vi rág ládák ki-

helye zé se.

Az Ady Endre utca Budai út sarkán kialakított 
park és virágágyás a város egyik legszebb 
virágos pontja.



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 tevékeny-
sége egészíti ki. A biztonságot a jól kiépített ka-
mera rendszer 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 csoportos  
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
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Támogatások valós
közösségi célokra

Budakalászon számos civil szervezet, sportegye-
sület és több egyház tevékenykedik. Egy jól mű-
ködő város számára nagyon fontos a lakók érdekeit 
szolgáló, hasznos tevékenységet végző szer ve-
zetek támogatása. Munkájuknak köszönhe tően  
lényeges sport, egészségügyi és társadalmi célok  
valósulhatnak meg. Budakalász Város Ön kor  - 
mány zata az elmúlt 10 évben mintegy 50  
szervezet mun káját támogatta. Legtöbb támo-
gatást a sportegyesületek, a cserkészcsapat és 
az oktatási-nevelési intéz mé nyek alapítványai 
számára külö nített el az Ön kormányzat.

Természetesen ne feledjük a hagyományosan 
népszerű rendezvényeket sem, így a Városnapo
kat, a Kalászi Vigasságokat, 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  

a futók, kocogók körében nagyon népszerű 1800 
méteres rekortán futópálya, két streetball pálya, 
két fitness park, a téli sportok kedvelőinek pedig a 

jégpálya. Emellett támogatta a város a település 
körül haladó Rókás-kör elnevezésű 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 Képiselő-testület. Két 
szobor is került a város köztereire még 2010-ben, 
a Klebersberg Kunó és a Kárpátok őre szobrok, va
lamint a Petőfi téren 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 az építé - 
 szet területén is, hiszen Budakalásznak kezde
ményező szerepe volt az országos szinten elis
mert, majd törvényi előírásként meghatározott  
Településképi Arculati Kézikönyv megalko tá sá
ban. A könyv a települések építészeti értékeinek 
védelmét szolgálja és előírja a helyi értéket tisz
telő 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 év
ben 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 Barátpatak partján. 

Kiadja:

Budakalász Város Önkormányzata
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