POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2016

TISZTELT DUNAKESZI POLGÁR!

Elérkezett az év vége, és ahogy azt a 2010-es megválasztásunk óta tesszük, most is számot adunk Önöknek az elért eredményekről.
Fontos, hogy végig tudjunk tekinteni mindazon, amit közösen elértünk, hiszen ezekre az eredményekre mindannyian büszkék
lehetünk.
A 2014-es önkormányzati választásokat követően lefektettük azokat az Önökkel közösen megfogalmazott célkitűzéseket, amelyeket
2019-ig meg is fogunk valósítani.
Hisszük, hogy Dunakeszi adottságai, lakossága, gazdasági helyzete és a benne élő közösség ereje átlag feletti, ezért célunk, hogy
lakóhelyünk minden tekintetben kiemelkedjen a hazai települések közül.
A Város gazdálkodása stabil, és megtakarításainknak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy a kiadványban bemutatott
beruházásokat és programokat megvalósítsuk, a korábbi elképzelésekből valóság váljon.
Az infrastrukturális fejlesztések mellett továbbra is kiemelt hangsúlyt fektettünk a közösség
további erősítésére – az újszülöttektől egészen a legidősebb korosztályig - az egészségügy
fejlesztésére, valamint a sportélet támogatására.
Városunk folyamatos fejlődésének titka a benne élő lakosság erejében,
Önökben rejlik. Köszönjük, hogy az eltelt egy évben is partnereink voltak
közös elképzeléseink megvalósításában. Dunakeszi a Mi városunk –
Értünk épül!

Kérjük, tekintsék át idei beszámolónkat, ahol röviden, áttekinthető
formában adunk számot az elmúlt egy év jelentősebb fejlesztéseiről,
sikereiről, eseményeiről.

Dióssi Csaba

Erdész Zoltán

Fejlődik a város

MEGKEZDŐDÖTT A 24 TANTERMES ISKOLA
ÉS SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE ALAGLIGETEN
Örömteli számunkra, hogy a gyermeklétszám az
elmúlt években megnövekedett városunkban,
ugyanakkor kirajzolódott, hogy szükség van egy
új iskola felépítésére, ezért idén egy huszonnégy
tantermes általános iskola építése vette kezdetét
Dunakeszin. A terveket az önkormányzat a leendő
iskolaigazgatóval egyeztetve készítette el. A közel
8 000 m² alapterületű intézményhez tartozni fog
egy 2 470 m² alapterületű sportcsarnok, amely
kiemelkedő lesz az ország tornacsarnokai között.
Ezen túlmenően pedig egy 3495 m² alapterületű
kültéri sportpályával is rendelkezni fog az épülő
általános iskola. Az átadás várható időpontja 2017
szeptembere.
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JÖVŐ TAVASZRA KÉSZÜL EL
A TANUSZODA

PÁLYA UTCA
FELÚJÍTÁSA

ÚJABB 28 BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYET
TEREMTETTÜNK

FOLYAMATOSAN BŐVÜL DUNAKESZI
KÖZVILÁGÍTÁSA

A terveknek megfelelő ütemben zajlik a tanuszoda
építkezése. Jövőre régi vágya teljesül az itt élőknek,
hiszen hosszú évek várakozása után Dunakeszi
is bekerült azon települések sorába, ahol fedett
tanuszoda épül. A Fazekas Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola melletti területen
idén májusban kezdődtek meg a munkálatok. Az
uszodában az előzetes tervek alapján két medence
fog üzemelni. A kisebb szoktató medence 10x6
méteres lesz, 80 cm vízmélységgel, a nagymedencét
pedig 15x25 méteresre tervezték, 2 méteres
vízmélységgel.

Befejeződött a Pálya utca felújítása, valamint a hozzá
kapcsolódó kerékpárút és járdaszakaszok kiépítése,
amely városunk történetének egyik legnagyobb
útfelújítási beruházása volt. A felújítás során 4 cm
aszfalt felmarása és 11 cm új réteg felvitele volt
szükséges a több mint 3 km hosszú útszakaszon. A
beruházás magában foglalta a káposztásmegyeri
aluljáró gyalogos és kerékpáros közlekedésének
biztonságos megoldását is. Az útépítéshez
kapcsolódóan a Rozmaring és a Muskátli utca
között kerékpáros és gyalogos járdát építettünk
ki, a korábbi vízelvezetési problémák megoldására
pedig 24 víznyelő került elhelyezésre.

Az előző ciklus elején a legproblémásabb kérdések
közé tartozott a megfelelő számú bölcsődei- és óvodai
férőhely biztosítása. Ezt két új óvoda és egy bölcsőde
építésének köszönhetően sikerült mérsékelnünk,
ugyanakkor a jelentkezések számából látható volt,
hogy még további férőhelyek kialakítására van szükség.
Idén a Garas utcai bölcsődében a funkcióját vesztett
főzőkonyha helyén két új csoportszobát hoztunk létre.
A fejlesztésnek köszönhetően további huszonnyolc
gyermek elhelyezését sikerült megoldanunk, amely
15%-os férőhelybővítést jelent. A felújítás részeként
újabb felnőtt mosdót is kialakítottunk, megújult a
Mackó csoport vizesblokkja, valamint sor került a
beépített szekrények felújítására is.

Lakossági igények és szakmai szempontok
alapján idén is több helyen bővítettük városunk
közvilágítását. A Klapka utca új szakaszán 1,5
kilométer hosszan építettük ki a közvilágítást.
A beruházás 52 millió forintból valósult meg. Új
lámpatestek kerültek ki a Fészek-üdülő bejáratánál,
illetve a Gyöngyvirág és Zsófia utca sarkán. A város
legnagyobb fejlesztési terve ezen a területen a Fő úti
légvezetékes hálózat kábeleinek földbe fektetése,
ami várhatóan 2018-ban valósul meg, egy időben a
közút melletti zöldfelületek parkosításával.
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MEGÚJULT A VOKE JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ELKÉSZÜLT A DUNAKESZI SZAKORVOSI

Idén januárra elkészült a gyártelepi VOKE József
Attila Művelődési Központ teljes körű külső
felújítása és hőszigetelése. A művelődési központ
külső felújításának 100 millió forintos költségét
az Önkormányzat vállalta magára. A kivitelezési
munkák magukban foglalták a homlokzat- és
tetőszigetelést, a nyílászárók cseréjét és az épület
akadálymentesítését is. Az épület külső renoválását
követően az Önkormányzat idén megkezdte az
épület belső korszerűsítését, bővítését és átalakítását
is. A belső felújítás várhatóan jövő év elejére készül
el.

Idén januárban elkészült a rendelőintézet
épületének teljes külső felújítása, beleértve a
nyílászárók cseréjét és a tető korszerűsítését is. Az
egészségügyi ellátás fejlesztése régóta szerepelt
az Önkormányzat céljai között, és a Széchenyi
2020 program uniós forrásainak köszönhetően
lehetőségünk is nyílt rá. A beruházás 230 millió
forintba került, amelyből 150 millió forintot
pályázati úton tudtunk megszerezni. Ígéretünknek
megfelelően idén a belső tér felújítása kezdődött
meg, amelynek első lépése a teljes épületgépészeti
átalakítás, aminek köszönhetően nyáron az egész
épület klimatizálva lesz.
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RENDELŐINTÉZET ÉPÜLETÉNEK KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA

MEGÚJULT
A GÓLYA EMLÉKMŰ

MEGÚJULT A DUNAKESZI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETE

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 40.
évfordulójára
épült
Gólya
emlékművet
és
környékét teljes körűen felújítottuk a 60. évforduló
megemlékezésére.
Az
emlékmű
a
Kegyeleti
temetőben, a Szent István király kápolna dombján áll.
A rendkívül kifejező alkotás Lengyel István munkája, aki
az Önkormányzat megbízásából saját kezűleg végezte
a felújítást.

Energetikai felújításon esett át a Dunakeszi
Rendőrkapitányság
épülete,
amelynek
köszönhetően az ingatlan energiafogyasztása
csaknem a felére csökkent. A hatékonyságon túl
pedig annak is örülhetünk, hogy a felújítással sokkal
esztétikusabbá is vált az épület. Az Önkormányzat
több mint 30 millió forinttal támogatja a kapitányság
belső felújítását, így a helyi rendőrök megfelelő
és korszerű körülmények között végezhetik majd
munkájukat.

Fejlődik a város
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ÚJ, EGYSÉGES BUSZMEGÁLLÓK
VÁROSSZERTE

TÖBB ISKOLAUDVART IS
FELÚJÍTOTTUNK

MEGÚJULT A FÓTI ÚTI
RENDELŐ ÉPÜLETE

FELSZENTELTÉK
A GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMOT

A
helyi
buszmegállók
korszerűsítésének és egységessé
válásának projektje a ciklus elején
tett ígéretünk alapján folyamatosan
zajlik. 2015-ben tizenkét új várót
helyeztünk el a Fő úton, idén pedig
további 33 buszváró telepítését
kezdtük meg. A mostani ütem többek
között a Pálya utcát, a Szent István
utcát, a Rév utcát, a lakótelepet, a Fő
út még hiányzó buszváróit, illetve az
alagligeti részt érinti.

Az intézményi udvarok fejlesztési
programjának keretein belül új
sportpályát kapott először a Bárdos
Lajos, majd idén a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola, valamint
a
Radnóti
Miklós
Gimnázium.
A
multifunkciós
sportpályák
gumiborítása alkalmas arra, hogy
az iskolások bármelyik labdasportot
kedvükre űzhessék rajta, legyen az
kézilabda, kosárlabda, labdarúgás,
röplabda, vagy tenisz.

Elkészült a Fóti úti orvosi rendelő
régi épületrészének teljes külső és
belső felújítása. Az épületgépészeti
felújítás mellett nyílászáró-cserére,
a vizesblokkok felújítására is sor
került. Ráadásul a védőnői, illetve
a gyermekorvosi várótermek falait
Vámos Róbert, 2016-ban az Év
Iparosának
választott
művész,
grafikus rajzai díszítik – így téve
elviselhetőbbé
a
várakozást,
barátságosabbá és vidámabbá a
környezetet a legkisebb páciensek
számára.

Július
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2-án,

szombaton

Kocsis

ELINDUL A VÁROS BALATONI
ÜDÜLŐJÉNEK FEJLESZTÉSE

Fülöp

érsek-

metropolita felszentelte Dunakeszi új görögkatolikus,
Szent Péter és Pál oltalmába ajánlott templomát.
A

templomot

2012-ben

kezdték

építeni

az

Önkormányzat, az egyház és a hívek adományából.
A Szent Liturgiát követően Balog Zoltán miniszter és
Tuzson Bence államtitkár mondott beszédet.

Fejlődik a város

Az önkormányzat 2015-ben vásárolta meg a
Balatonakarattyán található 2580 m²-es, közvetlen
tóparti, saját stranddal rendelkező telket azzal a
céllal, hogy elsősorban az iskolások kikapcsolódását
szolgálhassa. A tervek elfogadása után még idén
elkezdődik az üdülő kivitelezése. Az üdülőközpont
várhatóan jövő évtől minden tekintetben átlagon
felüli élményt biztosít majd minden ott nyaraló
diáknak és kísérőjének, a nyugdíjas klubnak,
valamint a helyi intézmények dolgozóinak is.
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JÁRDAÉPÍTÉSEK
VÁROSSZERTE

90 ÉVES LETT
A DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ

IV. BÉLA KIRÁLY SZOBRA
A FŐTÉREN

56 MILLIÓ FORINT
INTÉZMÉNYEINK KARBANTARTÁSÁRA

Az elmúlt évben, részben a ciklus elején kitűzött
tervnek megfelelően, részben az időközben
felmerülő igények alapján számos helyszínen
építettünk járdát. A Toldi utcában, a Pálya utca
lakott területi szakaszán, a Kiserdő utcában, a Budai
Nagy Antal utcában, a Táncsics M. utcában, a Béke
úton, valamint a köztemetőben készültek el a
járdák; a Széchenyi, a Klapka, a Barátság út kijelölt
szakaszain, a Krajcár utcában, valamint a Kossuth
utca Toldi utcáig terjedő szakaszán pedig a járdák
terveztetése van folyamatban.

A hazai vasúti személykocsi gyártás- és javítás egykori
fellegvára, az évtizedeken át több ezer embernek
munkát biztosító Dunakeszi Járműjavító május 21-én
ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. A vállalat
megalakulása óta működő, szintén 90 éves MÁV
Magyarság Férfikar koncertjével indult az ünnepség,
a résztvevők megtekinthették a legemlékezetesebb
pillanatokat bemutató tárlatot, valamint az
Önkormányzat támogatásából egy emlékkönyv is
készült, amely az elmúlt kilenc évtizedet mutatja
be. Továbbá, a napjainkban újra biztató jövő előtt
álló Járműjavító minden dolgozója átvehetett egy
jubileumi pólót a Város ajándékaként.

2016. augusztus 20. különleges
alkalom
marad
Dunakeszi
életében, hiszen az államalapítás
évfordulójának megemlékezésén
a
Főtér
északkeleti
részén
felavattuk IV. Béla király, városunk
alapítójának szobrát. A második
honalapító méltóságteljes alakját
Erős
Apolka
szobrászművész
tervei alapján alkotta meg Baráz
Tamás, Munkácsy-díjas művész. A
szoborhoz illően Dunakeszi Város
Főtere is IV. Béla király nevét viseli.

Idén összesen 56 millió forintot költöttünk a kisebb intézményi felújításokra,
mint az intézményi játszóudvarok, festés, szigetelés, burkolatcsere.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül: kijavították a Fóti úti bölcsőde
kerítésének hibáit, az Eszterlánc Óvoda folyosója tisztasági festésen
esett át, valamint az udvari kerítésen rajzfelületeket alakítottunk ki. A
Piros Óvodában kijavítottuk a redőnyöket, öntözőrendszert építettünk,
kicseréltük az épületben lévő ajtókat is, de új PVC burkolatot kapott a
Gyöngyharmat óvoda egyik foglalkoztatója, a Kőrösi Csoma Sándor és
Bárdos Lajos Általános Iskolák két-két tanterme, a Fazekas Általános Iskola
hat tanterme, valamint a Bárdos Lajos Általános Iskola folyosója.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában elkészültek az új lányöltözők
is, és városunk összes oktatási-nevelési intézményében újravonalaztuk a
tornatermeket és a különböző sportpályákat.
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ÚJABB ÓVODAUDVAROKAT
ÚJÍTOTTUNK FEL

MEGÚJULT
A VASÚT UTCAI ÉPÜLETÜNK

Önkormányzatunk az elmúlt évben nem csupán az
intézményi felújításokra fordított minden eddiginél
több pénzt, hanem azok közvetlen környezetére
is, így 2015 után 2016-ban is aktívan zajlott az
intézményi játszóudvarok felújításának programja.
A tavalyi év végén elkészült többek között az
Eszterlánc óvoda, az Alagi tagóvoda, valamint a
Piros Óvoda játszóterének teljes felújítása. Idén a
Játszóház óvodában sor került a sérült ütéscsillapító
gumiburkolatok teljes körű felújítására, nemrég
pedig a Gyöngyharmat óvoda udvarának teljes
felújítása készült el, amelyet tavasszal még egy
gyepesítéssel egészít ki a kivitelező cég.

Új helyszínre költözött a Dunakeszi Óvodai Humán
Szolgáltató Központ és Könyvtár egy része, ugyanis
az intézmény szervezeti átalakítása és bővülése
miatt szűkösnek bizonyult a Bajcsy-Zsilinszky utcai
központ.
A DÓHSZK gazdasági egysége a Vasút utca 11.
szám alá költözött, az épület egyik emeleti szárnyát
újítottuk fel számukra teljes körűen. Az épületrészen
teljes belső felújítást, nyílászáró-cserét is elvégeztünk,
a kollégák pedig új bútorokat és irattárat is kaptak.
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Sport

EGY ÚJABB SPORTÁG A MINDENNAPI
TESTNEVELÉS KERETÉBEN
A korfball már hat éve a népszerű sportágak
közé tartozik Dunakeszin, egyre több fiatalt vonz
magához. A mindennapos testnevelés keretében
az általános iskolák első évfolyamában korábban
bevezettük a teniszt, a második évfolyamban az
úszást, valamint idéntől a korfballt, a negyedikesek
pedig judo-órákon vehetnek részt. A korfball
népszerűségét látva az eddigi sportokhoz hasonlóan
idén februártól ezt a sportágat is beépítettük a
mindennapi testnevelés programunkba.

Sport
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OVI-KORI
PROGRAM

MEGNYÍLT
A VÁROSI CSÓNAKTÁROLÓ

ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI
SPORTESEMÉNYEK DUNAKESZIN

MEGÚJULT
A VÁROSI SE SZÉKHÁZA

Tavaly októberben indult el az a program, amelynek
keretében ingyenes korcsolya oktatást biztosítunk
városunk nagycsoportos óvodásai számára a Megyeri
úti jégcsarnokban. A program egészen januárig
tartott, így valamennyi nagycsoportos elsajátíthatta
a korcsolyázás alapjait. Az itt megszerzett tudásnak
köszönhetően már biztos lábakon próbálhatták ki
magukat a városi korcsolyapályán. A programot idén
októberben is elindítottuk a szülők és a gyerekek
nagy örömére.

Az elmúlt években jelentős hangsúlyt fektettünk
a vízisportok fejlesztésére, többek között a tavalyi
évben készült el vízisport-telepünk. Azonban a
sportszervezetek támogatásán túl szerettük volna a
szabadidősport kedvelőit is segíteni, ezért a lakosság
igényeinek megfelelően létrehoztuk a városi
csónaktárolót, amely három sárkányhajó, és további
48 kajak és kenu tárolására alkalmas. A csónaktároló
létjogosultságát mutatja, hogy a nyitást követően
azonnal igénybe vette a lakosság ezt a szolgáltatást.

A helyi sportélet aktivitását és az infrastrukturális
fejlesztéseket igazolja, hogy az elmúlt évben több
nemzetközi és országos sportversenyt is városunk
rendezhetett meg. Itt rendezték meg az Európai
Junior teniszversenyt, az U15-ös korfball Európa
bajnokságot, valamint a Ligák Kupája asztalitenisz
versenyt. Büszkék vagyunk arra, hogy mi adhattunk
otthon ezeknek a színvonalas rendezvényeknek.

Augusztus végén vehette birtokba az idén megalakult
Városi Sportegyesület a megújult székházát és
füves pályáját. A székház teljes felújításon esett át,
korszerűsítettük
a
vizesblokkokat,
nyílászárókat
cseréltünk, valamint kényelmes, modern öltözőket
alakítottunk ki sportolóinknak. A fejlesztés során egy
új, öntözőrendszerrel ellátott 93x60 méteres élőfüves
futballpályát is kialakítottunk. A közeljövőben várható
még a sporttelep területén az esővíz-elvezető rendszer
és a parkoló kialakítása, valamint a sporttelep Fóti úti
szakaszán új kerítés építése.
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Sport
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FOLYTATÓDIK A MAGYARSÁG SPORTTELEP
KORSZERŰSÍTÉSE

MOZDULJ
DUNAKESZI!

TÖBB MINT 1000 NEVEZŐ
AZ IDEI FUTAKESZIN

A Magyarság Sportpálya városi tulajdonba vétele óta kiemelt cél, hogy a komplexum megújításával az eddig is sokrétű
sportélet tovább fejlődjön. Eddig BMX pálya kialakítására, egy új műfüves pálya létesítésére, a nagy futballpálya és négy
öltöző felújítására, a felső és az alsó részen meglévő parkolók kapacitásnövelésére, a közvilágítás bővítésére, illetve
a főépület energetikai korszerűsítésére került sor, amelynek keretében megtörtént a főépület külső nyílászáróinak
cseréje és külső hőszigetelése is. Idén a munkálatok folytatódtak, ezúttal a kisebb műfüves pályát egy multifunkciós
pályára építettük át, valamint a salakos futókör rekonstrukciója készült el, elkezdődött az élőfüves edzőpálya felújítása,
kitakarítottuk a tartalékterületet, elindult a főépület belső rekonstrukciója, amely várhatóan idén év végére készül
el. A város nemrég megvásárolta a sportpályába beékelődő idegen területet, így megnyílt a lehetősége egy új
versenycsarnok építésének.

Számtalan
különleges
rendezvénynek
adott
már otthont a Katonadomb, ám idén valami
különlegessel is készültünk: július 4. és szeptember
2. között hetente háromszor az ingyenes, szabadtéri
aerobik órára látogatókkal telt meg a park. A
mindenféle speciális eszköz és tudás nélkül is
kivitelezhető gyakorlatok megvalósításában Borsos
Péter, valamint a Colormax Fitness segítette a
sportolni vágyókat. A program nem várt sikert
aratott, ezért bízunk benne, hogy amint beköszönt
a tavasz, 2017-ben újra megmozdul Dunakeszi.

Az elmúlt évek sikerei alapján április 3-án újra
megszerveztük a Futakeszit, városunk tömegsport
futóversenyét. A chipes időméréssel felszerelt versenyen
a teljesítendő távok sokszínűségének köszönhetően
részt vett a város apraja-nagyja, összesen több mint
ezer nevező. Volt kétszáz méteres lufis-ovis futás a
legkisebbeknek, valamint 2,5 és 5 kilométeres távok a
gyakorlottabbaknak.
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Emberközpontú
város

ÁTADTUK
A 400. BABACSOMAGOT
Az idén új elemekkel bővülő babacsomagot
már több mint 400 gyermeknek adhattuk át. A
babaköszöntő csomagot a szülők igényelhetik
meg minden dunakeszi újszülött számára,
annak házhoz szállításához csupán egy
nyomtatvány kitöltése szükséges. A csomag
pelenkát, babatörölközőt, Dunakeszi, a Mi
Városunk logóval ellátott body-t, egy pihe-puha
takarót, illetve személyre szóló kincses ládikót
rejt. A body-ban lefotózott babák képeit
a szülők beküldhetik a Programirodának
(programiroda@dunakeszi.hu), akik azt a város
hivatalos Facebook oldalán közzétéve lehetővé
teszik, hogy a közösség együtt örüljön a város
legkisebbjeinek.
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NYÁRI
GYERMEKÉTKEZTETÉS

ÉDESANYÁK
KÖSZÖNTÉSE

Dunakeszi Önkormányzata 2013 óta minden évben
gondoskodik a rászoruló gyermekek nyári meleg
étkezéséről. Ugyan a jogszabályok szerint 94 gyermek
minősül rászorulónak és az állami támogatások
is ennek megfelelően érkeznek városunkba, az
Önkormányzat kötelezettségén felül, közel 200,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermeknek biztosított ételt június 16. és augusztus 31.
között, összesen 2,5 millió forintból.

Hagyomány városunkban, hogy anyák napja
alkalmából minden iskolásnak, óvodásnak,
bölcsődésnek és családi napközis gyermeknek
eljuttatunk egy-egy cserepes virágot, amellyel
köszöntheti édesanyját. Ilyenkor a helyi
nyugdíjasklub legidősebb édesanyját is mindig
külön csokorral köszöntjük.

Emberközpontú város
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NAGY SIKERNEK ÖRVEND
AZ ÚJ OLTÁSI RENDELET

ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZER
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

ELINDULT
A VÁROSI NÉPKONYHA

ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOT NYITOTT
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR DUNAKESZIN

Idén januártól az önkormányzat 15.000 Ft keretösszeget
biztosít minden Dunakeszin élő gyermek nem kötelező
védőoltásának támogatásához. A program létjogosultságát
bizonyítja, hogy idén több mint ezer oltásra igényelték
meg a támogatást.
A rendelet alapján a 15.000 forintos keretösszeg erejéig
több oltás beadásához is igényelhető a pénzbeli
hozzájárulás. A házi gyermekorvosok szakvéleménye
alapján az alábbi fertőző betegségek elleni nem kötelező
védőoltásokat támogatja az önkormányzat: rota vírus,
bárányhimlő, gennyes agyhártyagyulladás, valamint a
kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás.

Kiemelt célunk, hogy minden területen a lehető
legjobb szolgáltatást biztosítsuk a lakosoknak, ezért
a Városházán egy olyan modern ügyfélfogadó tér
kerül kialakításra, amely kiemelkedő színvonalon
biztosítja a hivatali ügyintézést. Nem csupán
a környezet újul meg, hanem az ügyintézési
folyamatok is átszerveződnek – a jövőben a lakosság
az ügyeket hatékonyabban, egy helyen tudja majd
intézni. Az akadálymentes, családbarát környezet
kivitelezése hamarosan befejeződik, és megkezdheti
működését az új ügyfélszolgálat.

Az Iskola utcában működő népkonyhán júniustól
naponta 100, novembertől pedig 125 adag ételt osztunk
ki. A szolgáltatásnak otthont adó épületben megtörtént
az akadálymentesítés, a szociális helyiségek kialakítása,
elkészült a melegvíz-ellátás, valamint PVC burkolatot
kapott az ebédlő is, és természetesen beszereztük a
szükséges berendezési tárgyakat is. A házirend alapján
működő népkonyha azoknak az embereknek nyújt
napi egy tál meleg étel formájában segítséget, akiknek
alacsony jövedelmük, nehéz élethelyeztük miatt
szükségük van ilyen jellegű támogatásra.

A Magyar Államkincstár értékesítési pontot
nyitott a Dunakeszi Járási Hivatalban, így
a babakötvények, befektetési lehetőségek
és a kincstári számlavezetés már helyben
is elérhető. Az országszerte megnyíló új
értékesítési pontok értékpapír nyilvántartásiszámlával, Start-értékpapírszámlával, Tartós
Befektetési Számla nyitással- és kezeléssel;
továbbá
kényelmi
szolgáltatásokkal
–
Telekincstár, Webkincstár, illetve Mobilkincstár
– állnak az ügyfelek rendelkezésére.
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60 SZÁZALÉKKAL BŐVÍTETTÜK
A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉST

AJÁNDÉK SZÉPKORÚ
LAKÓTÁRSAINKNAK

ÍGY KÖSZÖNTIK
A HÖLGYEKET DUNAKESZIN

BŐVÜLT AZ ELEKTRONIKUS
SZOLGÁLTATÁSOK LISTÁJA

Januártól egy új, bővített menetrend lépett érvénybe
a városi közösségi közlekedésben. A korábbi évekhez
képest 60%-kal bővült a helyi buszközlekedés, így egy
sokkal szélesebb körű közlekedési lefedettséget tudunk
biztosítani a lakosság részére. Az eddigiekkel ellentétben,
a két Tesco áruházat külön kiszolgáló buszjárat helyett
egy összekötő ingajáratot sikerült kialakítani, valamint
az eddigi útvonalak meghosszabbodtak. Erősítést
kapott a reggeli közlekedés, ami a munkába és iskolába
indulóknak nyújt segítséget. Jelentős újdonság, hogy
a vasárnapi tömegközlekedésre korábban a városi
üzemeltetésnek nem volt lehetősége, idén azonban már
ez is megvalósulhatott.

Az
elmúlt
évek
hagyománya
alapján
tiszteletünk és megbecsülésünk jeleként a 65
év feletti lakótársainknak tavaly is karácsonyi
ajándékcsomaggal
igyekeztünk
örömet
szerezni advent idején. Az ajándékcsomagok
házhozszállításában a helyi sportegyesületek
önkéntesei, a Diófa Nagycsaládosok Egyesülete,
a Radnóti Miklós Gimnázium diákjai, és a város
8. osztályos tanulói segédkeztek. A program
természetesen idén is megvalósul.

„Minden benne van, amitől a lét tovább táncol: A
költőknek örök múzsája, A Nő, a világ legszebb
csodája.” - állt az üdvözlőlapon, amelyet az
Önkormányzat idén minden egyes háztartásba
eljuttatott nőnap alkalmából. Az eddigi évekhez
hasonlóan pedig idén is egy-egy virággal
köszöntöttük a városi intézményekben dolgozó
hölgy kollégákat.

Idén elindítottuk városunkban az elektronikus
adózási rendszert. Az E-adónak köszönhetően a
lakosság kényelmesen, áttekinthetően, elektronikus
úton, akár otthonából is intézheti adóügyeit. Az
elektronikus rendszerben széleskörű tájékoztatást
kaphatnak mind a magánszemélyek, mind a
helyi vállalkozások. Az online felület részeként
pótlékszámítási kalkulátor is működik, amely az
önellenőrzésben segíti az adózókat, míg az adózási
naptár a feladatok nyomon követését támogatja.
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BŐVÜL A RENDELÉS
A SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETBEN
Megoldódni látszik a hosszú várakozási idők problémája a Dunakeszi
Szakorvosi Rendelőintézetben, ugyanis hosszas közbenjárások után
kérésünkre a Kormány felülbírálta az aktuális orvosi óraszámokat, így
a régiónkban jelenlévő kihasználatlan többlet-órák jelentős részét a
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet nyerte el.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy míg egyes szakrendelések
eddig csak a délelőtti vagy délutáni órákban voltak elérhetőek, a
bővítéssel akár egész napossá is válhatnak.
Az alábbi szakrendeléseket érinti a bővítés: belgyógyászat, sebészet,
traumatológia,
nőgyógyászat,
füll-orr-gégészet,
audiológia,
szemészet,
neurológia,
ortopédia,
urológia,
reumatológia,
kardiológia, röntgendiagnosztika, teljeskörű ultrahang-diagnosztika
és gyógytorna.
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DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELNYERTE A CSALÁDBARÁT
MUNKAHELY CÍMET
Dunakeszi városvezetése kiemelten fontosnak
tartja, hogy a helyi intézmények dolgozói
számára családbarát megoldásokat nyújtson.
A Családbarát Munkahely Díjat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma ítéli oda kis, közepes-, és nagyvállalkozás, valamint
költségvetési
intézmény
kategóriákban.
Büszkék vagyunk rá, hogy Önkormányzatunk
eddigi törekvéseinek elismeréseként nyerte el
a Családbarát Munkahely Díjat.

SIKERES ISKOLAKEZDŐ
ÉS KARÁCSONYI ADOMÁNYDOBOZ AKCIÓ

ÚJ FOGORVOSI SZÉKEKET
VÁSÁROLTUNK A RENDELŐKBE

Szabó József, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok
kezdeményezésének köszönhetően évek óta hagyomány, hogy a
karácsonyi időszakban és az iskolakezdésnél segítjük a rászoruló
gyermekeket egy-egy csomaggal. Karácsonykor több száz adomány
érkezett, az évkezdéskor pedig a Humán Szolgáltató Központ
munkatársai a beérkezett adományokból ötven csomagot állítottak
össze. Mindegyik alapjául egy iskolatáska szolgált, melyet tanszerekkel,
tornafelszereléssel töltöttek meg. Köszönjük, hogy csatlakoztak a
jótékonysági összefogáshoz és bebizonyították, hogy
Dunakeszi a Mi Városunk!

A betegek minél magasabb szintű kiszolgálása
érdekében fogorvosi körzeteinkbe új, a mai
kor igényeinek megfelelő fogorvosi székeket
vásároltunk. A korszerű felszerelésen túl
nagy előny, hogy az új eszközökkel sokkal
gyorsabban zajlik a rendelés, így rövidítve a
várólistákat. Az önkormányzat 25 millió forint
értékben összesen öt széket vásárolt, ami a
régióban példaértékűnek számít.

Emberközpontú város
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IDÉN IS KÖSZÖNTÖTTÜK
VÁROSUNK DOLGOZÓIT

ELISMERÉS A NYUGDÍJASOK ÉRDEKÉBEN
VÉGZETT ÁLDOZATOS MUNKÁÉRT

A Városi pedagógusnap, a Szociális munka napja, a
Semmelweis nap és a Bölcsődék napja alkalmat adnak
az Önkormányzatnak arra, hogy megköszönjék a városi
intézményekben dolgozó kollégák munkáját. Idén is egyegy díjjal ismertük el azokat a kollégákat, akik az adott
évben kiemelkedő munkát végeztek.

Rendkívüli megtiszteltetés számunkra, hogy
átvehettük a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségének arany plakett kitüntetését. Ez
a kitüntetés nem más, mint a helyi nyugdíjas
klubbal való kiváló együttműködés elismerése.
Az idén 40 éves Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub aktivitásával, szervezettségével, céljaival
és értékteremtésével példát mutat városunk
valamennyi civil szervezetének, közösségének.

Év Pedagógusa Díjban részesült
Szegedi Barnabásné, Stefán Tivadar és Szabó Gábor.
Az Év kisgyermek nevelője elismerést idén
Bartos Mónika, Pokriva Erika és Surányi Ottóné kapta.
Az Év Szociális Munkása pedig Tápai Levente lett.
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Élhető környezet

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL BŐVÜLTEK
JÁTSZÓTEREINK
A
lakossági
igények
alapján
ivókutakkal,
árnyékolókkal és mobil toalettekkel egészítettük
ki legnépszerűbb játszótereinket. A Toldi utcában,
a Tompa Mihály utcában, a Béke utcában, illetve a
Kiscsurgónál nyáron kihelyezésre kerültek a WC-k.
Összesen 9 ivókutat helyeztünk ki a Katonadombi, a
Béke utcai, a Szabadság téri, a Tompa Mihály utcai,
a Kiscsurgó, a Muskátli utcai és a Fenyő lakópark
játszóterekre. Ezen túl összesen 6 helyszínen
szereltünk fel árnyékolókat. Célunk, hogy ezekkel a
fejlesztésekkel élhetőbbé és szerethetőbbé tegyük
városunk közterületeit, játszótereit.

Élhető környezet
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FAÜLTETÉSI
PROGRAM
TÖBB SZÁZ RÉSZTVEVŐ
AZ ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAPON

SZELEKTÍVEN
A RENDEZVÉNYEKEN IS

Május 7-én, szombaton Nyíri Márton, korábbi
képviselő,
környezetvédelmi
tanácsnok
szervezésében
ötödik
alkalommal
került
megrendezésre a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági
Nap, amelyen kétszáznál is többen vettek részt. Civil
szervezetek, lakóközösségek, politikai szervezetek,
egyházi közösségek, baráti körök Dunakeszi 11
pontját tisztították meg a májusi hétvégén.

Számunkra a környezettudatosság nem csupán
a hétköznapokban, hanem rendezvényeinken is
kiemelten fontos. Ezért az idei Dunakeszi Feszten
egy határozott lépést tettünk a környezettudatosság
felé: a rendezvény ideje alatt ugyanis a Katonadomb
20 pontján szelektív hulladékgyűjtő edényeket
helyeztünk ki. A fesztiválon tapasztalt sikernek
köszönhetően
úgy
döntöttünk,
valamennyi
eseményt szeretnénk „zöldebbé” tenni, így már a
Szent Mihály napokon is szelektíven gyűjtöttük a
hulladékot!

27

A tavaszi és az őszi faültetési időszakban a
lakossági és a képviselői igények alapján, valamint a
szakemberek által veszélyesnek ítélt, kiöregedett fák
helyére facsemetéket ültetünk. Az elmúlt egy évben
összesen 445 facsemetét és 160 méter sövényt
ültettünk el városszerte.

Élhető környezet
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Kitüntetettek
ÁTADTÁK AZ IDEI VÁROSI KITÜNTETÉSEKET
Március utolsó napján a hagyományos ünnepi testületi ülés keretében átadtuk a 2016. évi városi kitüntetéseteket.

2016. ÉVI KITÜNTETETTJEINK:
Dunakeszi Város Sport Díj Dunakeszi Városi Közművelődési Díj - Dr. Gyombolainé Kindler Edit
Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj - Wolfort Ágnes
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj - Dr. Domoszlai Erzsébet
Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj - Manhalder Zoltánné
Dunakeszi Városért plakett - MÁV Magyarság Férfikar
Dunakeszi Városért plakett - Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi Városért Díj - Horváthné Szentléleki Katalin
Dunakeszi Városért Díj – Csonka Mária

NAGY BÜSZKESÉG TOVÁBBÁ DUNAKESZI SZÁMÁRA, HOGY
TÖBB HELYI LAKOS RÉSZESÜLT ORSZÁGOS ELISMERÉSBEN:
Németh László díj – Horváthné Szentléleki Katalin
Németh László díj – Kovács Gáborné
„Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésben részesült Filyó Gábor, Kalmár Imréné, Augusztin Erzsébet,
Jávorszkyné Holovics Katalin, Haraszti Erzsébet, Szabóné Czank Magdolna, Vidáné Zara Edit.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Juhász Terézia a Miniszter elismerő oklevelét vehette át
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjban” részesült Kátai Katalin
Pest Megyei testnevelési és sportdíj - Kiss György
Pest Megye Év Iparosa Díj - Vámos Róbert
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FERGETEGES SZILVESZTERI BULI
DUNAKESZIN

TELTHÁZAS VOLT
A HARMADIK ÚJÉVI KONCERT

ÖTÖDSZÖRRE IS MEGRENDEZTÜK
A DUNAKESZI VIADALT

Tavaly először szilveszterkor Dunakeszi Főtere egy
fergeteges óévbúcsúztató partynak adott otthont.
Este nyolc órakor vette kezdetét a koncertsorozat,
ahol színpadra lépett a Cozombolis Trio, Sipos F.
Tamás, a Bytheway, Baby Gaby és a V-Tech. Éjfélkor
az újév közös köszöntése után tűzijátékkal ünnepelt
a város. A rendezvény sikerét látva szinte kétség
sem fért ahhoz, hogy az óév közös búcsúztatása
is hagyománnyá váljon Dunakeszin, mint oly sok
program az elmúlt években.

Az idei újévi koncertnek a hagyományok szerint
a teljes külső felújításon átesett VOKE József
Attila Művelődési Központ adott otthont. Az Újévi
koncert házigazdája Kaszás Géza színművész volt,
a koncertet pedig a Váci Szimfonikus Zenekar és
vendégművészei adták.
A zenekar olyan kimagasló művészek kíséretét
biztosította, mint Ress Hajnalka, Egyházi Géza,
Békefi Viktória, valamint Pintér Tibor.

Március 11-én, pénteken, ágyú-és puskalövésektől
volt hangos a Katonadomb, hiszen az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc jegyében ötödszörre
is megrendeztük a Viadalt, Dunakeszi általános- és
középiskolásainak rendhagyó történelemóráját.
Az idei Viadalon több hagyományőrző egyesület
is részt vett, így a magyar és az osztrák csapatok
mellett a lengyel gyalogság is megelevenedett a
diákok számára. A Viadalra ezúttal Dunakeszi lengyel
testvérvárosa, Stary Sącz képviselői is ellátogattak.
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KÖLTÉSZET NAPJA
A FŐTÉREN

MEGLEPETÉS ÓRIÁS HAJÓJÁTÉK
A GYEREKNAPON

MÁJUSI
CSALÁDI HÉTVÉGE

I. DUNAKESZI VETERÁN JÁRMŰÉS RETRÓ TALÁLKOZÓ

Példaértékű kezdeményezésnek lehettek tanúi
azok, akik április 11-én a Dunakeszi Főtéren jártak. A
helyi kisdiákok ugyanis a Szent István Általános Iskola
vezetésével rendhagyó szavalattal köszöntötték a
költészet napját. A helyszínen bárki csatlakozhatott
a közös versmondáshoz, hiszen a program szervezői
hatalmas táblákkal is készültek, amelyre József
Attila: Mama című versének sorai kerültek, hogy
mindenki számára élvezhető és követhető legyen a
közös szavalat.

A hagyományos koncerteken, színpadi programokon,
lufiosztáson és ingyenes ugrálóváron kívül egy
meglepetéssel készült az Önkormányzat az idei
Gyereknapra. A katonadombi játszóteret bővítve,
egy hatalmas, 28 méter hosszú hajómászókát
adtunk át a gyerekeknek. A kicsik rögtök birtokba is
vették az ajándékot, amely azóta is nagy kedvencük.

Két napos családi hétvégévé bővült idén a Majális
városunkban, ugyanis április 30-án, a Katonadombon
került megrendezésre a Pest megyei Rendőr- és
Katasztrófavédelmi nap.
Szombaton közelharc és önvédelem, fegyverek,
terrorelhárító eszközök és felszerelések bemutatóival,
koncertekkel, főzőversennyel, vidámparkkal és soksok meglepetéssel találkozhattak a látogatók. Május
elsején pedig sor került a hagyományos Majálisra,
ahol amellett, hogy bemutatkoztak a helyi kulturálisés sportegyesületek, rengeteg színes programmal,
este pedig egy Bon Bon koncerttel készültünk a
dunakeszieknek!

Júniusban nosztalgiában és időutazásban lehetett
része annak, aki kilátogatott a katonadombi
veterán
autótalálkozóra.
A
rendezvény
a
járműkülönlegességeken kívül rengeteg színes
programot tartogatott. A színpadon fellépők
sora várta a rock and roll, disco és funky slágerek
szerelmeseit, este pedig DJ Manzera vezényletével
egy hamisítatlan retro bulira kerül sor. A tombola
fődíjaként egy harminc éves veterán Trabant is
gazdára talált.
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TÖBB MINT 200 GYERMEK VETT RÉSZT
A NYÁRI TÁBORBAN

HAJRÁ MAGYAROK! FOCI EB TERASZ

40 ÉVES
A DUNAKESZI NYUGDÍJAS KIRÁNDULÓKLUB

NAGY SIKERREL DEBÜTÁLT
A JAM JAZZ FESZTIVÁL

A
Humán
Szolgáltató
Központ
munkatársai
Önkormányzatunk
támogatásával
idén
is
gondoskodtak az élményekben gazdag vakációról a
Dunakeszin élő általános iskolás gyermekek számára. A
tábor hétfőtől péntekig, napi tizenegy órán át üzemelt
a Duna-parton, és kézműves-fejlesztőfoglalkozásokkal,
sportprogramokkal,
koncertekkel
és
színházi
előadásokkal szórakoztatta a közel 200 részt vevő
gyermeket. A nyári tábor gördülékeny működését
rendhagyó buszjáratokkal is támogattuk.

40 év után először jutott ki a magyar válogatott a
labdarúgó Európa-bajnokságra, amelynek örömére
Dunakeszi is csatlakozott Magyarország szurkolói
központjaihoz. Június 10. és július 10. között élő,
szabadtéri közvetítésekkel vártunk mindenkit egy
közös szurkolásra a Főtéren. Legnagyobb örömünkre
nem csupán a sátor telt meg szurkolókkal, hanem a
Főtér is, egy emberként éltetve a magyar válogatottat.
Életre szóló élmény volt ez mindenkinek, bízunk benne,
hogy 2020-ban hasonló élményekkel gazdagodunk
majd!

Az elmúlt évek kimagasló közösségépítő munkájáért
„Dunakeszi Városért” díjat kapott az idén 40 éves
Dunakeszi Nyugdíjas Kirándulóklub. Az a közösségi
élet, amelyet a klub szépkorú lakótársainknak nyújt,
segít fenntartani a testi erőt, a lélek nyugalmát és
a szellem frissességét. A Kirándulóklub mozgalmas
mindennapjaihoz Önkormányzatunk is hozzájárul,
és nem csupán anyagi támogatással. Például az
Idősek Világnapja alkalmából idén egy különleges
koncerttel kedveskedtünk nekik – Csongrádi Kata és
Szabó Ádám is városunkba látogatott.

Első alkalommal - de a nagy népszerűséget látva
nem utoljára – rendeztük meg idén júliusban a Jazz
napokat. Revü-hangulat, fülbemászó dallamok,
finom ételek és italok kísérték az I. Dunakeszi
Jam Jazz Fesztivált a Főtéren. Vendégünk volt
többek között a Budapest Ragtime Band, a Szőke
Nikoletta Quartett, a Budapest Jazz Orchestra, a
helyi kötődésű Hot Jazz Band, valamint az Orfeum,
akik a ’20-as évek revüinek világába kalauzolták el a
nézőket.
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ÜNNEPI GÁLAEST
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJÁN

LAKÓTELEPI
MULATSÁG

Augusztus 20-án idén is nagyszabású színpadi
műsorral, térzenei koncerttel, tűzijátékkal vártuk az
ünneplő lakosságot főterünkön. A nézők az „Ez itt
az én hazám!” című gálaműsort tekinthették meg ismert operettek és musicalek részletei, hazai slágerek
csendültek fel, felvonultatva a magyar történelem,
nemzeti kultúránk és hagyományaink szimbólumait,
jeles eseményeit. Az est folyamán a neves előadókon
kívül felléptek helyi művészeti csoportjaink, mint az
Et vie Danse táncegyüttes, az egyesített Dunakeszi
Férfikar, a Dunakeszi Koncertfúvósok, valamint a Váci
Szimfonikus Zenekar.

Augusztus 27-én újra a tetőfokára hágott a hangulat
a Casalgrande téren –a hazai mulatós sztárok
legjavával megrendeztük a hagyományos nyárzáró
forgatagot, a Lakótelepi Mulatságot. Dunakeszire
idén is olyan hazai, a mulatós zenét kedvelők
körében igencsak népszerű előadók látogattak el,
mint például Márió, a harmonikás, a Dupla Kávé,
Lagzi Lajcsi, Mentős Laci és a hazai mulatós slágerek
legismertebb énekesnője, Nótár Mary is.
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ZARÁNDOKLAT
A dunakeszi egyházközségek szervezésében
gyalogos zarándoklat indult szeptember 3-án az
alagi-majori gótikus körtemplom romjaihoz. A
menet a Szent Mihály nagytemplomtól indult, majd
útközben kibővült a Jézus Szíve Egyházközség, a
Görögkatolikus Egyházközség, valamint a Szent
Imre Egyházközség tagjaival. A hívek az alagi
körtemplomnál egy szabadtéri szentmisén vettek
részt, amelyet egy batyus agapé követett.

Együtt a közösség

HATALMAS SIKER VOLT
A VI. DUNAKESZI FESZT!
Három nap, két színpad, közel harminc fellépő, kilenc
nagykoncert és összesen több mint harmincezer
látogató – ha számokban szeretnénk kifejezni a VI.
Dunakeszi Fesztet.
A hétvége során olyan előadók léptek fel, mint a
Kelemen Kabátban, a The Biebers, a Mystery Gang,
Fenyő Miklós és táncosai, a hétvégét pedig a több
ezres tömeg előtt fellépő Caramel zárta. A teltházas
koncertek, színvonalas műsorok, vidámpark és
rengeteg finomság mellett izgalmas versenyeknek
is szemtanúi lehettünk: a Kistérségi hétpróbát idén
holtversenyben Mogyoród és Dunakeszi csapata
nyerte.
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DUNAKESZI REPÜLŐNAP
ÉS SPORTVÁLASZTÓ

SZENT MIHÁLY NAPOK
A KULTÚRA JEGYÉBEN

LECSÓFESZTIVÁLOK
DUNAKESZIN

KORCSOLYAPÁLYA
A FŐTÉREN

Új helyszínen, új sportágakkal bővülve került idén
megrendezésre, az immáron kétnaposra bővült
Dunakeszi Sportválasztó. A Sportválasztó 2016ban a Dunakeszi Repülőtérre költözött, ugyanis
a
rendezvényen
hagyományosan
résztvevő,
Dunakeszin működő sportegyesületek, klubok sora
ezúttal a Malév Aero Clubbal egészült ki, betekintést
engedve a repülés rejtelmeibe. Sajnos az eső a
szombati programot elmosta, de vasárnap egészen
estig repülhettek a látogatók.

Október első hétvégéjén vidám forgatagnak adott helyet
főterünk. Az idei Szent Mihály napi búcsú az elmúlt évekhez
hasonlóan a kézműves vásár, népi forgatag, népzenei,
valamint igényes könnyűzenei koncertek jegyében telt.
A látogatók régi dunakeszi szokásokat próbálhattak ki a
Hagyományok Sátrában, valamint megcsodálhatták többek
között a „Fölszállott a páva” c. televíziós vetélkedő gyermek
győzteseit, később pedig Charlie vagy éppen Szabó Balázs
bandájának koncertjét évezhették. A búcsú második napja
a Szent Mihály nagytemplom ünnepi szentmiséjével
kezdődött, amely után Kozsuch Zsolt plébános megáldotta
az augusztus 20-án leleplezett IV. Béla király szobrot
főterünkön.

A paradicsomtermesztés hagyománya szorosan
összefonódik városunk történetével, ezért nem csoda,
hogy több rendezvényünk is kapcsolódik a lecsóhoz,
amelynek nélkülözhetetlen alapanyaga a paradicsom.
A Szent István Általános Iskola szülői közössége és
tantestülete egy jó hangulatú fesztivált szervez minden
év szeptemberében, amely az évek alatt igazi családi
nappá alakult. Szintén szeptemberben rendezik
meg a Dunakeszi-alsóiak saját rendezvényüket, az
Alcsó Fesztivált, ahol különböző csapatok barátságos
versengés során derítik ki, ki bizonyul az adott évben a
legjobb lecsófőzőnek.

Több éve megfogalmazódott már bennünk a
városi korcsolyapálya gondolata, és ezt az ötletet
tavaly sikerült is megvalósítanunk. A városháza
melletti Főtéren november végétől egészen
február elejéig egy 30x15 méteres jégpálya várta a
korcsolyázni vágyókat. Délelőttönként az óvodás
és iskolás gyermekek szervezetten, osztályonként,
csoportonként ingyen látogathatták a jeget, sőt,
a korcsolyabérlést is ingyenesen biztosítottuk
számukra, délutánonként pedig az egész város
birtokba vehette a pályát.
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TÁMOGATÁST KAPOTT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VÁROSI
MIKULÁS

ADVENTI VÁSÁR
A FŐTÉREN

A tavalyi városi Mikulás ünnepségen a közkedvelt
Apacuka zenekar zenés műsorát nézhették meg
az óvodások. A gyermekek a hagyományoknak
megfelelően egy-egy csomaggal távozhattak az
előadásról. Ezen kívül természetesen az óvodai,
bölcsődei és családi napközis mikulás ünnepségekről
sem feledkeztünk meg, így a gyermekek csomagjait
- amelyek költsége korábban a szülőket terhelte tavaly is az Önkormányzat biztosította.

Az idei adventi vásárt is a hagyományoknak megfelelően
rendeztük meg: kézműves ajándékokkal, rengeteg forró
finomsággal, színvonalas színpadi programokkal, hazai
előadók koncertjeivel készültünk a látogatóknak. A
színes programok mellett egy szépen feldíszített, városi
karácsonyfa várta a Főtérre látogatókat, amelynek díszeit
a dunakeszi óvodás gyermekek készítették, valamint a
tavalyi évhez hasonlóan korcsolyázásra is lehetőség nyílik.
Az ünnepi várakozást a közös, vasárnapi gyertyagyújtások
tették szebbé, igazi családias hangulatot varázsolva
városunk központjába.
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VOKE József Attila Művelődési Központ
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület
Duna Gyöngye Hagyományőrző Egyesület
Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
MÁV Magyarság Férfikar
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete 
Eudoxia Irodalom-Tudomány-,
Művészetpártoló Családsegítő Alapítvány
Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete
ÉDA Dunakeszi Édesanyák Egyesülete
Bursa Hungarica Ösztöndíjban résztvevő felsőoktatási hallgatók
DÓHSZK Eszterlánc Tagóvoda
DÓHSZK Játszóház Tagóvoda
DÓHSZK Piros Tagóvoda
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
Dunakeszi Pedagógia Szakszolgálat
Dunakeszi Művészetéért Alapítvány 
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány
A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával
a jövő emberéért Alapítvány
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány
Zöld Iskola Alapítvány
Vasút A Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája
Keresztény Értelmiségi Szövetség helyi csoportja
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra kórusa
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány
Servite Ökumenikus Kórus
Szent Imre Egyházközség
Dunakeszi Református Egyházközség
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség
Dunakeszi Városi Sportegyesület
A03 Dunakeszi Postagalamb Sportegyesület
A57 Dunakeszi Postagalamb Sportegyesület

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alagi Diák Sakk Klub
Dunakeszi Diák- és Szabadidő Kajak Klub
Daisen Sportegyesület
Rainbow Team Sportegyesület
Kőrösi Csoma Sándor Diáksport Egyesület 
SVSE Kempo Klub
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub Pompon csapata
Felkelő Nap Sportegyesület 
Taekwando Fanatics Sportegyesület
Növényi Sportakadémia
Sárkányhajó Klub
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete

TOVÁBBI EREDMÉNYEINK, PROGRAMJAINK
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Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Emléktábla kihelyezése a volt Révcsárda épületénél
Ajándékcsomag a ballagó diákok számára
Dunakeszi Teátrum debütálása
Dunakeszi karácsonyfájának elajándékozása tűzifaként a hátrányos
helyzetű családoknak
Tűzifaosztás a rászorulóknak a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 		
Igazgatóság támogatásával
Karácsonyi ünnepség a hátrányos helyzetű gyermekeknek a Magyar
Vöröskereszt Dunakeszi szervezetének támogatásával
Karácsonyi ünnepség a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klubnak
Házasság hete
I. Dunakeszi Sárkányhajó Fesztivál
II. Pest megyei Fúvószenekari Fesztivál
Egészségnap Dunakeszi-Alsón
III. Dunakeszi Kitartás Csatája
Dunakeszi Tavaszi Fesztivál
Pergola építése a Március 15. téren
Kismarton utcai játszótér kialakítása
A Klapka utca Sólyom utcáig terjedő szakaszának közvilágítása
A Duna-parti liget fáinak megmentése
Pályázat elektromos gépjárművek töltőállomásának létesítésére
D. Ordass Lajos park futókörének felújítása
Dunakeszi Repülőtér tavaszi karbantartása
Szúnyoggyérítések
Új bútorok beszerzése a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató 		
Nemzetiségi Általános Iskola számára

KIADJA: Dunakeszi Város Önkormányzata- 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
KAPCSOLATTARTÓ: Dunakeszi Programiroda (programioda@dunakeszi.hu)
MEGJELENIK 17.500 példányban

