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Kedves Dunakesziek!
Az elmúlt években mindenki, aki Dunakeszin él, megtapasztalhatta azt a robbanásszerű fejlődést,
amit nemcsak a helyiek ismernek el, hanem már országosan is felkapták rá a fejüket az emberek.
Dunakeszi ma az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. Itt, amikor tégla téglára kerül,
az érték megsokszorozódik, mert a dunakesziekkel közösen nemcsak a mát, de a jövőt is építjük.
Példaértékű az a szorgalom és együttműködés, ami az itt élő embereket és a város vezetését
jellemzi. Dióssi Csaba polgármester úrral kiváló az együttműködésünk, az elmúlt közel nyolc
évben azon dolgoztunk, hogy megteremtsük Dunakeszi számára azokat a forrásokat és lehetőségeket, amelyeknek köszönhetően az itt élők azt érzik, jó itt élni.
Utak, körforgalmak, járdák épülnek, egészségügyi intézmények újulnak meg, zöldül a város,
szebbek és kényelmesebbek a közlekedési eszközök. Adott számos sportolási, kulturális és szabadidős lehetőség, amelyekért ma már nem kell a fővárosba utazni. Iskolákat, óvodákat
és bölcsődéket építünk, amik nemcsak a ma kihívásait oldják meg, hanem a jövőt is
kirajzolják. Azt a jövőt, ahol Dunakeszi továbbra is egy virágzó és az eredményeire
büszke város, ahol az emberek itt helyben érezhetik jól magukat. Dunakesziért,
az itt élőkért dolgozunk, egy olyan példaértékű városért, ahol kicsik és nagyok
számára adott a biztonság, az összetartó közösség, a folyamatos fejlődés és a
stabil jövő.

Tuzson Bence
Pest 5. vk. országgyűlési képviselő

Kedves Dunakeszi Polgárok!
Tizenegyedik éve mondhatom: újabb eredményes évet zártunk le – közösen! Dunakeszi 2021-ben
is sokat változott, fejlődött. Ebben a város, a helyi közösségek, az itt élők és a kormányzat is partner
volt. Visszatekintve az elmúlt esztendőkre, sokáig az volt a feladatunk, hogy megteremtsük azokat
az alapinfrastruktúrákat, amelyek városunkat élhetővé teszik. 2021-ben már olyan fejlesztésekre is
figyelmet fordíthattunk, amelyek minőségi változást hoztak, hoznak az itt élők számára.
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy azt mondhatom: az összefogás helyi és kormányzati
szinten is megvalósult Dunakeszin. Tuzson Bence országgyűlési képviselő segítségével és közbenjárására 2021-ben is számos, részben központi forrásból megvalósuló fejlesztés történhetett
városunkban. Többek között a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet, a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola és a Radnóti Miklós Gimnázium felújításához és bővítéséhez, vagy az Eurovelo6 kerékpárút dunakeszi szakaszának kiépítéséhez kaptunk állami támogatást. Örömmel jelenthetem, hogy már több, 2022-re tervezett beruházás állami támogatásának
megszervezése indult el, ezzel is garantálva, hogy a következő évben tovább épüljön,
szépüljön Dunakeszi.
Kiemelten fontosnak tartom a helyi szintű együttműködéseket is. 2021-ben a helyi
szervezetekkel és közösségekkel karöltve dolgoztunk számos projekten. Az egyházak,
egyesületek, civil szervezetek és helyi vállalkozások nagy örömmel és eredményesen
támogatták a Dunakesziért folyó városi munkát, amelyet ezúton is köszönök nekik.
Szívügyem a Dunakeszi Kártya Program, amellyel megmutathatjuk: legyen szó termékről, szolgáltatásokról vagy szórakozási lehetőségekről, a dunakesziek összefognak és együtt, egy közösségként gondolkoznak/dolgoznak.
Köszönöm Önöknek a bizalmat és a támogatást! Folytatjuk!

Dióssi Csaba
polgármester
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Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter részvételével adtuk át az Egészséges Budapest
Program keretén belül megújított és kibővített
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetet. Az Önkormányzat a külső felújítást korábban elvégezte, a belső rekonstrukciót állami támogatás
segítette. A tetőtér és a közbenső födémmezők
beépítésével növeltük a teret, egy szinttel magasítottuk a liftaknát és új személyliftet állítottunk
üzembe. Kialakítottuk az egynapos sebészet helyét, és nyár végére az online bejelentkező rendszer is elindult. Az épület mögött 96 férőhellyel
bővítettük a parkolóhelyek számát, a korábbiakkal együtt összesen 143 autó parkolhat egyszerre
a rendelő közvetlen környezetében.
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Elkészült a szakrendelő

Megnyílt a Kormányablak

Felújítottuk a Radnóti Miklós
Gimnáziumot

Alakul Dunakeszi
kormányzati negyede

Szeptember 1-jén visszakapták a tanulók a Radnóti
Miklós Gimnázium teljes épületét, a tornaórák is vis�szaköltöztek a tornacsarnokba. A felújítás részeként
kicseréltük az összes nyílászárót, a homlokzati és a
tetőszigetelést, új kazánoknak és a hőszivattyús rendszernek köszönhetően megújult a fűtési rendszer.
A költséghatékonyság és környezetünk védelme érdekében a tetőre napelemeket is telepítettünk.
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Év végére felépült a Dunakeszi MÁV-állomásnál
a kormányhivatali épület, amelyben helyet kapott a Dunakeszi Járási Hivatal törzshivatala és
a Földhivatal. A műszaki átadás már megtörtént,
a tervek szerint 2022 januárjában ünnepélyes átadás után meg is nyitja kapuit az ügyfelek előtt.
7
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Tudástárral bővült az okmányirodai ügyintézés
a szeptemberben megnyitott Kormányablakban. Így többek között védettségi igazolvánnyal
kapcsolatos ügyintézésre, európai uniós egészségkártya igénylésre, tulajdonilap-másolat kikérésére is helyben nyílik lehetőség.

Mosdó épült a Katonadombon

Befejezés előtt a Magyarság
Sportcsarnok építése
Végéhez közelednek a Magyarság Sportcsarnok
építési munkálatai, a műszaki átadás, parkolóhelyek kialakítása a következő évre várható. A létesítmény a sportmérkőzések mellett nagyobb rendezvények, koncertek lebonyolítására is alkalmas lesz.

Átadtuk a kézilabda bázist

Továbbfejlesztettük
a Duna-partot

A Dunakeszi Kézilabda Sportcsarnok a város legújabb sportlétesítménye. Röplabda és vívó edzések
megtartására is kiváló feltételekkel rendelkezik. A
hatalmas tornaterem mellett az épület részét képezi egy háromszintes egység is, ahol irodák, tárgyalók, öltözők, edzői öltözők, raktár és egy, a sportolók
számára kialakított konditerem is helyet kapott.
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A Kisfaludy Turisztikai Program segítségével 3
napozó stéggel, strandszéffel, padokkal, szelektív szemetesekkel, öltözővel és információs táblával bővítettük a szabadstrand szolgáltatásait.
A tájékozódást strandtérkép és a házirendet ismertető információs táblák is segítik.
9
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Modern, minden igényt kielégítő mosdót építettünk a Katonadombnál, az új nemzetközi kerékpárút mellett. A női és férfi illemhellyel, pelenkázására és szoptatásra is alkalmas baba-mama
szobával, külön gyermek- és akadálymentes
mosdóval rendelkező épület még kényelmesebbé tette a dunakesziek és a Duna-partra látogatók számára szabadidejük eltöltését.

Kész a Toldi-Dombliget és
a Tóváros csapadékcsatornája
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Jelentős állami pályázati támogatással és önkormányzati hozzájárulással épült meg a Tóváros és Toldi-Dombliget lakópark csapadékvízelvezető-csatornája. A nagy esőzések már nem
okoznak többé gondot az ott élőknek. A nyomvonal a Tisza utca, Kolozsvár utca, Kossuth Lajos utca, Eszterházy Pál utca, Huszka Jenő utca
alatt halad.

Az EuroVelo 6 átszeli Dunakeszit
Az EuroVelo 6 bicikliút megépítésével Dunakeszi
bekerült nemcsak az ország, hanem Európa kerékpáros vérkeringésébe is. Az 5,36 km hosszú szakasz
az újpesti Vasrózsa és a dunakeszi Liget utca között
húzódik, e két végpontban csatlakozik hozzá a korábban kialakított bicikliúthoz. A Katonadombnál
egy új kerékpáros pihenőhelyet is kiépítettünk,
amelynek a közelébe ivókutat is telepítettünk.
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Megnyílt a „görögovi”

Közösségi tér
a Szent Imre-templom előtt

Két csoportban (Kékcinke és Füstifecske) összesen 47
gyermekkel nyitotta meg kapuit a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda 2021. szeptember 1-jén. Hitvallásukat
a „Kerek a világ” Pedagógiai Program útmutatása szerint valósítják meg a mindennapokban. A 2022/2023as tanévben indítják harmadik csoportjukat, amelybe
a hároméves korosztály jelentkezését várják.

Állami, egyházi és önkormányzati együttműködés eredményeként valósult meg a mintegy
540 négyzetméteres tér kialakítása a Szent Imre-templom bejáratánál. A tér kialakításának
célja, hogy az egyházközség közelebb kerüljön
a helyi közösséghez, a város lakóihoz. Év végére
a Szent Imre-szobor is elkészült.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára,
Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője
és Selmeczi Zoltán, a Váci Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Főigazgatósága főigazgatója jelenlétében
Márton Zsolt váci megyéspüspök Isten áldását kérve felszentelte a kívül-belül megújult Krisztus Király
Római Katolikus Általános Iskolát. Az intézmény a
kormányzati, az önkormányzati és egyházi támogatásoknak köszönhetően a munkálatok részeként új
tornacsarnokot, aulát és étkezőket kapott, valamint
szaktantermeket alakítottak ki benne.
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Felszentelték a Krisztus Király
Római Katolikus Általános Iskolát

Új tornapadlót kapott
a Kőrösi iskola
Az Önkormányzat, a VSD és a Magyar Röplabda
Szövetség összefogásával felújítottuk a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola tornatermének
padlózatát, amellyel nemcsak az iskola tanulóinak tornaórai körülményei javultak, hanem a
VSD feltörekvő röplabda szakosztálya is megújult közegben tarthatja edzéseit.
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Frakk kutyafuttató

Kooperatív készséget fejlesztő játékokat telepítettünk Dunakeszi legújabb játszóterére, a Malomárok
lakóparkban, a Dessewffy utcában. Négytornyú vár,
fészekhinta, négyállású hinta, pókhálós trambulin, libikóka, lépegető és árnyékolóval ellátott homokozó is
helyet kapott. A játszótér mellett pedig kialakítottuk a
mentett fák ligetét.

Agility elemekkel tettük hivogatóvá és izgalmassá a legújabb, Frakk névre keresztelt kutyafuttatót Dunakeszin. A trapézt, háromszög rámpát,
alagutat, billenő pallót a Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. munkatársai készítették és telepítették. A dombos, árnyékos, ivókkutas terület
állandó nyitvatartással várja a négylábúakat.

Bővült a térfigyelő
kamerarendszer

Új lehetőségek
a közétkeztetésben

A „Tisztítsuk meg az országot” projekt részeként
29 új helyszínre telepítettünk idén térfigyelő kamerákat, hogy visszaszorítsuk az illegális hulladéklerakást és növeljük a közbiztonságot. Ezzel
Dunakeszin már mintegy 80 helyszínen csaknem
200 kamera vigyázza a rendet és a tisztaságot.

A és B menü választási lehetőség lesz január 1-jétől
az iskolákban. A szolgáltató és a szoftverfejlesztő kérésünkre kidolgozta annak lehetőségét, hogy a szülők
az ebédbefizetés alkalmával kiválaszthassák, melyiket
kérik az adott hónapban gyermekük számára.
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Játszótér a Malomárokban

Kiszélesítettük a Duna sort

Rendbe tettük a Kiserdő utcát
A DMRV Zrt. elvégezte a régóta ígért ivóvízvezeték
felújítását a Kiserdő utcában, amelyet így végre
felújíthattunk. Elkészítettük a társasházakhoz vezető utakat, újraraktuk a szegélyköveket, cseréltük
az útburkolatot, és – az esővíz-elvezetési problémák megoldása érdekében – szintbe helyeztük a
víznyelőrácsokat.
16
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A biztonságos használat érdekében kiszélesítettük a
Duna sort: már külön járdán sétálhatnak a gyalogosok, babakocsisok, míg a másik út megmaradt a kerékpárosoknak és az autósoknak. Elkészült a Dunához
levezető lépcső is, valamint a teraszos kiugrókon 9 darabbal növeltük a padok és köztéri kukák számát.

Mezei Futóverseny a reptéren

Pest megye legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesülete 20 szakosztálya 27 sportág bemutatóival készült
a Dunakeszi Fesztre. A látványos bemutatókat óriási
érdeklődés övezte, kicsik és nagyok egyaránt próbára tehették ügyességüket, „belekóstolhattak” egyegy sportág varázslatos világába. Az eseményt csaknem 500-an látogatták meg. Népszerűségét annak
is köszönhette, hogy gyermekek és szülők egy helyen egy időben tudták megnézni és akár kiválasztani a megfelelő sportot. Ismét bebizonyosodott, hogy
ez egy remek egyesület és csapat.
Hajrá VSD!
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2021-ben is Dunakeszi adott otthont a Pest Megyei Diáksport Szövetség által megrendezett
Mezei Futóversenynek. 1100 tanuló közül több
dunakeszi dobogós eredmény is született. Ezúton is gratulálok Kaspár Barnának, Kaspár Balázsnak, Kalász Bertoldnak és Sánta Balázsnak,
valamint a Bárdos Lajos Általános Iskola és a
Radnóti Miklós Gimnázium csapatának. Köszönöm a gimnazistáknak, hogy önkéntesként
részt vettek a rendezvény lebonyolításában.
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VSD sportválasztó nap
a Dunakeszi Feszten

Dunakeszin nyílt meg
a Hazai Vizeken evezős
versenysorozat

Jól teljesített Dunakeszi
a COVID19 járvány elleni
védekezésben

Városi gyermektábor
a Duna-parton
Hét héten át heti 180 gyermek táboroztatását, nyári
felügyeletét tudtuk biztosítani idén újra a régi, ám
gyönyörűen felújított helyszínen, a város legszebb
panorámájával bíró ingatlanjában, a Nyíltvízi Edzőközpontban. A színes programok között volt lovaskocsikázás, bábszínház, mesejáték, kisállat-bemutató,
íjászat, kirándulás, uszodalátogatás és koncert is.

A Dunakeszi Helyi Védelmi Bizottság rendkívüli ülésén ismertük el mindazon háziorvosok,
egészségügyi dolgozók és önkéntes segítők
munkáját, akik részt vettek a koronavírus járvány
elleni védekezésben és az oltakozás megszervezésében. Ezúton is köszönjük az összefogást!
20
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Dunakeszi adott otthont a Magyar Kajak-kenu
Szövetség országos rendezvénysorozatának, a
Hazai Vizeken elnevezésű verseny első állomásának. Tizenhárom kategóriában 80 egység 146 versenyzője szállt vízre a Nagy-Duna Beevezésen.

Idén adtuk át az 1500. babacsomagot Dunakeszin. A babaköszöntő ajándékban pelenkával, kifogóval, babapléddel, bodyval, ajándék dobozzal,
kanállal, előkével, „Vigyázat, gyerekkel vagyok!”
matricával az autó hátsó szélvédőjére és tájékoztató füzettel kedveskedünk az első életévüket be
nem töltött, dunakeszi lakcímkártyával rendelkező gyermekeknek.

Sajdik kiállítás és kötet
Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturista, Dunakeszi díszpolgára, Pom-Pom, Gombóc Artúr és A nagy
ho-ho-horgász életre keltője városunkban töltötte
ifjúkorát, édesapja zsoké volt Alagon. Gyerekkorom
Dunakeszije címmel 30 képben rajzolta meg a régi
települést, amelyből a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kiállítás nyílt, és könyv formájában a
grafikus visszaemlékezéseivel együtt megjelent.
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Debütált a Dunakeszi Kártya
Több mint 10.000-en váltották már ki a Dunakeszi Kártyát, amellyel a kártya birtokosai nemcsak a
városi rendezvényekre jutnak be díjmentesen, de
több helyi kereskedőnél és szolgáltatónál is kedvezményekben részesülnek. A kártyaigénylési és a
csatlakozási lehetőség is folyamatos.
23
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1500. babacsomag

A 2021. évi Dunakeszi Feszten – hagyományteremtő céllal – ellátogatott
Dunakeszi erdélyi és lengyel testvérvárosa, Székelykeresztúr és Stary
Sącz, továbbá németországi partnere, Deggendorf. A városok delegációi – a Feszten való részvétel mellett – dunakeszi városnéző túrára, illetve
dunai sárkányhajózásra is invitáltuk látogatóinkat. Utóbbit Bauer Márton, a dunakeszi sárkányhajózók vezetője szervezte: vendégeink Nagymarosról indultak, majd verőcei és sződligeti pihenő után, Dunakeszire,
a Nyíltvízi Edzőközponthoz érkeztek.

Deggendorf – a Duna-parti partner
Dunakeszi Város Önkormányzata 2019-ben partneri viszonyt épített
ki a Duna bal partján fekvő, németországi Deggendorf városával. Az
idei évben német partnereink érkeztek Dunakeszire, akik kiállítóként részt vettek a Dunakeszi Feszten, illetve megismerték településünket. Renate Wasmeier deggendorfi alpolgármester asszon�nyal konkrét együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk. 
24
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Testvér- és partnervárosi
látogatás Dunakeszin

Mozdulj, Dunakeszi! nyitotta
a városi rendezvények sorát
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39 alkalom, 13 hét, 7 dunakeszi edző, 3 sztár tréner és sok száz tornázó az idei Mozdulj, Dunakeszi!
rendezvénysorozat számokban.

Augusztus 20. a főtéren
Ünnepi szentmise, a Dunakeszi Koncertfúvósok
előadása, majd az esti főtéri színpadi produkció
méltó keretet adott az államalapítás ünnepének.
Köszönjük a közreműködő művészeknek, a fellépő
táncosoknak és felkészítő tanáraiknak, hogy 2021ben is számíthattunk rájuk. Felemelő volt a résztvevő vendégekkel együtt elénekelni a műsor végén a Dunakeszi, Tőled szép című dalt. Dunakeszi,
a Mi városunk, együtt vagyunk közösség!
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X. Dunakeszi Feszt
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Egy év kihagyás után idén újra megtarthattuk városunk legnagyobb rendezvényét, a X. Dunakeszi
Fesztet.

Légi és földi bemutatók
a dunakeszi V4 Airshow-n
A Magyar Honvédség volt az idei díszvendég a
júliusi repülős hétvégén, ahol látványos légi és
földi bemutatókkal, koncertekkel készültek a
szervezők.
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Szent Mihály-nap
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A bábszínháztól az ütős koncertig, a ládavasúttól a szőlőpréselésig igen széles skálán mozgott
a Szent Mihály-nap programkínálata.

Jam Jazz Fesztivál
Charlie, Zséda, Urbán Orsi és még számos jazz zenész látogatott Dunakeszire, a három napos Jam
Jazz Fesztiválra.
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Nyári táborok Balatonakarattyán
Egyre népszerűbb a város balatonakarattyai
üdülője. Az idei nyári szünet 11 hetében összesen 317 gyermek vett részt különböző tematikájú táborban. Szervezett egy hetes balatoni
nyaralást többek között a VSD tollaslabda, cheerleader vagy úszás szakosztálya, de citera- és
tánctábort is tartottak ott, valamint a Radnóti
Miklós Gimnázium is a városi üdülőben szervezte meg az idei gólyatáborát.

Advent Dunakeszin
Jégpálya, adománygyűjtő faház, közös gyertyagyújtás, sok-sok színpadi program, sült gesztenye, forralt
bor, kürtőskalács és kézműves termékek jellemzik az
adventi időszakot Dunakeszin, a Casalgrande téren.
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A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény tavasszal készítette el Dunakeszi 6, applikáción
keresztül elérhető helytörténeti sétaútvonalát.
Az Actionbound alkalmazás segítségével bejárható séták városunk fő nevezetességeit érintik
és – az applikáción elérhető információk mellett
– könnyen, a helyszínen teljesítehető feladatokat is adnak a sétálóknak.

Titkos utakon –
helytörténeti sétafüzet
Az 5‒9 éves korosztály számára, Ráduly Csaba
rajzaival készült el júniusban a Titkos utakon
című helytörténeti sétafüzet, amelynek segítségével 6 sétaútvonalon járhatnak a kisebbek
szüleik, pedagógusaik segítségével. A helyesen
kitöltött túralapokat a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben leadva oklevelet és apróbb
ajándékokat nyerhetnek a sétálók.
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Dunakeszi sétaapplikáció
(Actionbound)

Turisztikai táblák a városban

Magyarország kincsestára –
Dunakeszi

Az idei évben 4 turisztikai táblát helyeztünk el városunk műemlékei mellett, amelyek segítségével a látogató az adott épület, helyszín múltjáról
szerezhet ismereteket, illetve olyan részleteket is
megmutatunk, amelyek egyébként nem láthatók.
Erre szolgálnak a belső térről készült fotók, illetve
a QR-kóddal indítható kisfilmek is. Jövőre további
helyszínekre kerülnek ki táblák.
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Dunakeszi, a Dunakanyar kapuja, amely érdemes arra, hogy minden itt élőnek és érdeklődőnek megmutassuk. Az Önkormányzat és a
Szülőföld Kiadó együttműködésében, a Magyarország kincsestára sorozatban megjelent
Dunakeszi kötet településünk múltját és jelenét mutatja be gyönyörű fotóival, magyarul és
további 4 nyelven.

Sétáljunk együtt Dunakeszin!
társasjáték
Júniusban készült el a város helytörténeti társasjátéka, amely a táblás társasjátékok élményét és a
helytörténeti tudás összemérését egyszerre valósítja meg. A keménytáblás játék során csapdákba
is sétálhatnak a játékosok, és csak az nyerhet, aki
helyesen válaszol a korosztályának megfelelő kvízkérdésekre. A játék fejlesztője a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, grafikai kivitelezője Ráduly
Csaba, elkészítője a Prime Rate Kft. volt.
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Dunakeszi Sportválasztó címmel 52 oldalas kiadványt
állítottunk össze a Dunakeszin fellelhető sportolási lehetőségekről. A VSD mellett sok helyi klub is csatlakozott a kezdeményezéshez.
38
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Összegyűjtöttük a sportolási
lehetőségeket

Önkéntes köztisztasági nap

Egész évben leadható már Dunakeszin a lakossági elektronikai- és veszélyeshulladék. A volt Sweet
Point területén kialakított telephelyen heti két alkalommal van lehetőség a háztartásokban felgyülemlett, a kommunális és lom kategóriában nem
tartozó hulladékok leadására.

Idén két alkalommal, 14 helyszínen, mintegy 300
önkéntessel több mint 700 zsák szemetet gyűjtöttünk össze városszerte. Köszönjük, hogy évről
évre egyre többen érzik fontosnak városunk megtisztítását és ebbe gyermekeiket is bevonják!
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Megnyílt az ÖKO-udvar

Felszámoltuk az illegális
hulladéklerakót
Pályázati támogatás segítségével megtisztíttattuk az illegális hulladéklerakóként használt régi
FKF telephez vezető út mindkét oldalát. Összesen
5268 m3 és 7902 tonna földdel kevert építési hulladékot szállítattunk el. Az idén 29 új helyszínre, köztük ide is telepített térfigyelő kameráknak köszönhetően szinte megszűnt városunkban az illegális
hulladéklerakás.
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Virágos Magyarország különdíja

62 óvodás és kisiskolás gyermek indult a Víz Világnapja alkalmából kiírt pályázaton, amelyen 7 kategóriában hirdettünk eredményt. Különleges munkák születtek, Köszönöm a szülők és rajztanárok
támogatását, hogy bátorították a gyermekeket a
munkára!

Kiemelkedő teljesítményért különdíjban részesítették városunkat a Virágos Magyarország 2021. évi versenyén. Díjként városi sorfákat, hársfákat kapunk 200.000 forint értékben
Magyarország egyik legnagyobb faiskolájától.
Gratulálok főkertészünknek, Tóth Eszternek,
hogy kezdeményezésével ismét híresebb lett
Dunakeszi, és Nyíri Márton alpolgármesternek,
hogy környezetvédelmi és állatbarát törekvéseivel összehozza a lakosságot!
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A víz fontossága gyerekszemmel
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1000 fát ültetünk Dunakeszire

A Kőrösi parkban és Alagligeten helyeztünk ki közösségi komposztálót, hogy a környéken élő háztartásokban keletkező konyhai hulladékok ne a
szemétégetőben végezzék, hanem parkjainkban
saját előállítású, tápanyagdús földréteggel javíthassuk a talaj minőségét.

1000 facsemete és 8000 cserje érkezett városunkba ősz végén, hogy a 2021/2022-es ültetési időszakban tovább zöldíthessük Dunakeszit.
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Közösségi komposztálók

Föld Napja fotópályázat
17 pályázó összesen 65 pályamunkát küldött be a
tavaszodó Dunakesziről a Föld Napja fotópályázatra. Főtéri virágos fényképével Pas Dezső vitte el
az idei első helyezettnek járó díjat. Minden indulónak gratulálok a csodálatok fotókért!
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Kiss Hunor Levente
világbajnoki érmet szerzett

Lutz Dóra kajakosunk
kijutott az olimpiára
A Dunakeszi Kajak Clubban nevelkedett, háromszoros Európa-bajnok Lutz Dóra 6. helyen végzett a nyári olimpiai játékokon Tokióban, a női
200 méteres távon. Gratulálunk eredményeihez,
csak így tovább!
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A magyar ökölvívás talán legnagyobb reménysége, a dunakeszi illetőségű Kiss Hunor Levente,
aki bronz érmet szerzett a 2021-es lengyelországi
ifjúsági ökölvívó bajnokságon, majd bokasérüléssel az Olaszországban megrendezett U22-es
Európa-bajnokságon is harmadik helyen végzett! Év végére pedig újra megszerezte a szupernehézsúly aranyérmét a felnőtt országos
bajnokságon. Köszönjük, hogy messzire viszed
Dunakeszi hírét!

A Dunakeszi Diák és Szabadidő
Kajak Club idei legjobbjai

Taroltak a VSD kempósok
A 3.rd UWSKF United World Sport Kempo Federation Világkupán és a 25. Hanshi Kupán a VSD ZBK
Kempo versenyzői 16 aranyérmet, 12 ezüstérmet és
4 bronzérmet szereztek. A 16 év alatti korcsoportok
legjobb csapata címet is a kempósaink hozták el.

VII. Futakeszi
766-an álltunk rajthoz az idei Futakeszin, hogy
megmérjük állóképességünket és gyorsaságunkat. Ahogyan az várható volt, a VSD sportolói
az élen végeztek, de amatőr versenyzők, hobbifutók és mindazok, akiknek fontos az egészséges életmód, mind-mind szépen szerepeltek.
Gratulálok mindenkinek a teljesítményéért, főként annak a 129 ovis gyermeknek, akik szüleik
támogatásával már ilyen korán részt vesznek a
közösségépítésben.

Országos ifjúsági bajnokunk,
Volentics Anna
A VSD asztalitenisz szakosztálya is szépen teljesít, Volentics Anna ifjúsági magyar bajnok lett leány párosban. A jövőben is számítunk Rád!
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Nagy-Rasztotzky Vince U13-as magyar bajnok
lett 10 km-es maratoni távon, mini kajakkal, Slekta Réka SUP Világbajnokságon 2. helyezett lett
200 méteren, junior korosztályban, míg Nagy
Rasztotzky Eszter a 40+ korosztályban 1000 méteren. Gratulálunk nekik!

Tollaslabdában is
az élen jár Dunakeszi

Kétszeres magyar bajnok lett Huller Dániel. 400 méteres síkon megnyerte a felnőtt fedettpályás országos
bajnokságot és az U23-as szabadtéri magyar bajnokságot. A magyar válogatott tagjaként pedig indult a
felnőtt fedettpályás Európa bajnokságon! Hajrá, Dani!

A VSD színeiben Vetor Nikol első helyen végzett
a 2021-es Női páros Országos ranglistán. Gratulálunk az eredményhez!

Szenderffy Dániel első helyezett lett a 2021-es országos bajnokságon felnőtt férfi hármasugrás és U23
hármasugrás számokban. Eredményeivel bekerült a
magyar válogatott csapatba, és hármasugrásban indult az U23-as Európa bajnokságon. Csak így tovább!
Mika Botond első helyezett lett az országos bajnokság 800 méteres síkfutás számában.

Huller Dániel
Mika Botond

Világkupán a VSD úszója
Középdöntőbe jutott a 2021-es FINA Úszó Világkupán a VSD színeiben úszó Berta Barbara 100
méter háton. Gratulálunk a teljesítményhez!

Szenderffy Dániel
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Az atlétika szakosztály
2021-es eredményei

KIADJA: Dunakeszi Város Önkormányzata - 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
MEGJELENIK: 21.000 példányban

