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Élhető környezet

Közeledik az év vége, és – hagyományunkhoz híven – most is számot adunk Önöknek a közösen elért eredményekről.
Az idei év különleges volt számunkra, hiszen ebben az évben ünnepelhettük meg Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. 1977-ben a városi rang megszerzése egy igen intenzív fejlődést indított el településünk életében. Az ezt követő tíz évben – többek
között – megépült a Kőrösi Csoma Sándor és a Fazekas Mihály Általános Iskola, valamint a Gyöngyharmat Óvoda, létrejött a lakótelep, és 1987-re elkészült az SZTK is.
Az elmúlt pár évben hasonlóan nagy fejlődésen ment keresztül Dunakeszi: a város valamennyi utcáját leaszfaltoztuk, számos nagy
forgalmú út újult meg, kerékpárutak épültek, intézményeket újítottunk fel, két új óvoda és egy új bölcsőde épült, iskolákat bővítettünk, felújítottuk a Szakorvosi Rendelőintézetet, és megépült a városhoz méltó Főtér.
Véleményünk szerint az idei évben elkészültek azok a beruházások, amelyekkel igazán méltó módon ünnepeltük meg a 40. évfordulót. Átadtuk a dunakesziek 40 éve megfogalmazott álmát: a városi uszodát; elkészült a saját stranddal rendelkező balatonakarattyai
üdülőnk, új iskola épült, felújítottuk a művelődési házat, kiépítettük a városi dunai strandot, és megnyitott az új ügyfélszolgálatunk.
Az infrastruktúra mellett nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi életre is. Éppen ezért egész évben a jubileumhoz kapcsolódó programokkal, ötletekkel igyekeztünk emlékezetessé tenni az idei esztendőt – így született meg a város tortája, vagy a sokak által ismert
DUNAKESZI 40 óriás felirat, amely jelenleg városunk Főterén található.
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Köszönjük, hogy az eltelt egy évben is együttműködtek velünk, és segítségünkre voltak közös céljaink megvalósításában. Bízunk
benne, hogy a beszámolót végig olvasva Önök is büszkén tekintenek vissza a 2017-es évre, és Önökkel közösen jövőre is hasonló
eredményeket érhetünk el.
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ELKÉSZÜLT
A VÁROSI USZODA
Sok évtizedes álma vált valóra Dunakeszinek, amikor október 2-án
megnyitotta kapuit a Gérecz Attila Városi Tanuszoda. A dunakeszi
diákok így már helyben vehetnek részt az iskolai úszásoktatáson.
A fennmaradó időben a lakosság minden nap 6 – 20 óráig veheti
igénybe az uszoda szolgáltatásait.

Fejlődik a város

GÉRECZ ATTILA
1929 – 1956
1929. november 20-án született Dunakeszin.
1949-ben a magyar öttusa válogatott tagja lett.
’56-os hős: 1950-ben a kommunista rezsim 15 évi börtönre ítélte. 1954-ben megszökött a váci börtönből,
és az áradó Dunát átúszva elmenekült, azonban később elárulták és a fővárosban
elfogták. A börtönből 1956. október
30-án szabadította ki a forradalom,
majd csatlakozott az ellenálláshoz.
Két szovjet tankot harcképtelenné
tett, azonban egy harmadikról halálos lövést kapott.

3

4

AZ ÚJ ÉPÜLETBEN KEZDTE MEG
A TANÉVET A SZENT ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Szent István Általános Iskola szeptembertől az
új, Repülőtéri úton lévő épületben folytatja működését. Az iskolához tartozik egy közel 2500 m²
alapterületű sportcsarnok is, amely méretét és
felszereltségét tekintve országos szinten is átlag
feletti. Tekintettel az új oktatási helyszínre, bővítettük a helyi közlekedést is: menetrend szerint
közlekedő ingyenes, közvetlen járatokat is igénybe vehetnek az iskola tanulói.
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ELKÉSZÜLT DUNAKESZI SAJÁT
BALATONI ÜDÜLŐJE
Dunakeszi Önkormányzata 2015-ben vásárolta
meg a Balatonakarattyán található, 2580 m²-es
közvetlen vízparti, saját stranddal rendelkező telket azzal a céllal, hogy elsősorban az iskolások kikapcsolódását szolgálhassa. Az üdülő idén ősszel
elkészült, így hamarosan feledhetetlen élményt
biztosít majd minden ott nyaraló fiatalnak és kísérőjének, valamint a helyi intézmények dolgozóinak is.

Fejlődik a város
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KÜLSŐ-BELSŐ FELÚJÍTÁS
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

ÚJ BELSŐ TEREK
A DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁGON

MEGÚJULTAK A LAKÓTELEP
TÁVHŐVEZETÉKEI

Télen készült el – teljes mértékben önkormányzati finanszírozással – a VOKE József Attila Művelődési Központ teljes külső és belső felújítása. A munkák magukban foglalták a teljes
energetikai felújítást: a homlokzat- és tetőszigetelést, a nyílászárók cseréjét és az épület akadálymentesítését is, valamint
a belső terek és az energetikai hálózat korszerűsítését. A felújítást követően idén megújult műsorkínálattal várta az intézmény a látogatókat.

A 2015-ös külső felújítást követően idén nyáron belső felújítási munkálatokra került sor a Rendőrkapitányság épületében,
amelyek jelentős része az Önkormányzat finanszírozásának
köszönhetően valósult meg. Elsősorban burkolatokat cseréltek, valamint teljes egészében megújult a bűnügyi- és balesethelyszínelők elhelyezését és munkáját szolgáló épületrész.

A hőveszteség, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a Közüzemi Nonprofit Kft. felújította a Barátság
úti lakótelep távhővezetékeit. Korszerűsítették a Nap utca–Barátság útja sarkán lévő parkolók, valamint a Játszóház óvoda
előtti zebra alatt, illetve a Barátság útja 26–38. és a Szent István
park közötti útszakaszon haladó vezetékeket, a Barátság útja
13. épületét ellátó bekötővezetéket, valamint új vezetéket telepítettek a Barátság útja 11. ellátására a Garas utcára merőleges,
füves területen.
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Fejlődik a város

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS
A GYÖNGYHARMAT ÓVODÁBAN
ÉS A GARAS UTCAI BÖLCSŐDÉBEN
A Garas utcai épületegyüttesben egy nyertes pályázatnak köszönhetően sor került az épület hőszigetelésére, a régi nyílászárók cseréjére és a felnőtt vizesblokkok felújítására is. Ennek
köszönhetően most már egy vidám színekben pompázó, korszerű épület várja az ide járó gyermekeket és az itt dolgozó
felnőtteket.
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KOMFORTOSABBÁ VÁLT
AZ OKMÁNYIRODA

ÚJ ORVOSI RENDELŐKET ALAKÍTOTTUNK KI
A VOLT FRÉDIKEVILL ÉPÜLETÉBEN

ELINDULT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A VÁROSHÁZÁN

MEGÚJULT ÉS ÚJ FUNKCIÓKAT KAPOTT
A VOLT NŐVÉRSZÁLLÓ ÉPÜLETE

Az Önkormányzat segítségével a Járási Hivatalhoz tartozó Okmányirodában megszűnt a térelválasztó az ügyfélváró és az
ügyintézési terület között, ezzel is barátságosabbá, emberközelibbé téve a hivatalos ügyek intézésének menetét. A frissen
festett falakon hamarosan megtekinthetik az új „hivatali negyed” látványterveit is, amely megvalósulásával egy szolgáltató jellegű, átlátható közigazgatási egység fog létrejönni, ahol
az ügyfelek gördülékenyen intézhetik ügyeiket.

Önkormányzatunk megvásárolta a volt Frédikevill épületét,
amelynek orvosi rendelőkké alakítása a terveknek megfelelően be is fejeződött. Az épület földszintjén két háziorvosi
rendelő, egy gyermekorvosi rendelő és egy védőnői vizsgáló
kapott helyet, a hozzájuk tartozó irodával, mosdókkal, várókkal
együtt. Sor került a földszint akadálymentesítésére is, az épület mellett pedig 25 parkolóval tettük könnyebbé a rendelők
megközelítését.

Január 2-án megkezdte működését a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata, amely korszerű, modern környezetben várja az ügyfeleket. A szolgáltatásnak köszönhetően
minden önkormányzati ügyet egy helyen, családbarát, akadálymentes környezetben intézhet a lakosság. Bővült a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje is, ennek köszönhetően januártól minden hétköznap lehetőség van ügyintézésre.
A szolgáltatások száma az idei év során bankkártyás fizetési
lehetőséggel, e-adórendszerrel, valamint online időpont-foglalási lehetőséggel is bővült.

Egy épületbe költözött a Dunakeszi Tankerületi Központ és a
Dunakeszi Pedagógiai Szakszolgálat bizottság csoportja. Nyár
elején elkezdődött, majd ősszel be is fejeződött a volt nővérszálló épületének felújítása, így a beruházásnak köszönhetően
megszépült az épület és vele együtt az Állomás sétány környéke is.
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ÚJ ÜGYFÉL-PARKOLÓ ÉPÜLT
A VÁROSHÁZÁNÁL

ÚJ BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA ÉPÜL
VÁROSUNKBAN

ELKÉSZÜLT A KAMERAHÁLÓZAT
MÁSODIK ÜTEME

MEGÚJULT DUNAKESZI VÁROSÁNAK
HIVATALOS HONLAPJA

Idén nyáron elkészült az új ügyfélszolgálathoz tartozó parkoló,
amely a Fő út 19. sz. alatt található. Megközelítése az Alsótabán utcáról és a Fő útról is lehetséges, kapacitása 37 férőhely.

Dunakeszi Önkormányzata egy nyertes pályázatnak köszönhetően 730 millió forintot fordíthat új bölcsőde és óvoda létesítésére. Az óvoda esetében 400 millió forintot, a bölcsőde
esetében pedig 330 millió forintot ítéltek meg számunkra. Az
intézmények az új iskolától nem messze az Alagliget Lakópark
mellett épülnek fel.

Üzembe helyeztük a második ütemben felszerelt térfigyelő kamerákat. Az eddig kihelyezett 30 kamerát most újabb 35 követte, így a P+R
parkolókkal együtt már összesen 126 kamera segíti a Dunakeszi Rendőrkapitányság, valamint a közterület-felügyelet munkáját.
Az első ütemben a kamerák a főbb bekötőutakhoz kerültek ki, most
pedig a játszóterek, a szelektív tárolók, valamint a rendőrség és a körzeti megbízottak által megjelölt, „érzékenyebb” területeket is kamerával láttuk el.
A kamerák telepítésének utolsó, harmadik üteme még hátra van,
amely során további, több mint 40 kamera kihelyezésére kerül sor.

Önkormányzatunk a szeptembert egy technikai fejlesztéssel
köszöntette – egy új, áttekinthető, számos funkcióval bővült
honlappal igyekszünk áttekinthetővé tenni városunk életét az
itt élők számára. Kategorizált hírek, színes programnaptár köszönt ránk már a főoldalon, külön menüpontban, osztályozva
találjuk a fejlesztésekkel kapcsolatos híreket. Közvetlenül elérhetők az ügyfélszolgálat hatáskörébe tartozó ügyek leírásai,
a hozzájuk tartozó formanyomtatványokkal együtt. Új honlapunk változatlanul a www.dunakeszi.hu címen érhető el.
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ÖSSZESEN 120 MILLIÓ FORINT JUTOTT IDÉN
AZ INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁRA
Ahogyan minden évben, idén nyáron is elvégeztük a szükséges intézményi felújításokat. A feladatok felosztásának megfelelően az Önkormányzat az óvodákban, bölcsődékben, egyéb intézmények épületeiben, míg a Dunakeszi Tankerületi Központ az iskolákban végezte el a
szükséges munkálatokat. Idén összesen 120 millió forintból valósultak
meg a felújítások. Néhány beruházás (a teljes igénye nélkül):

Intézmények
felújítása
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• Fóti úti bölcsőde mosdóinak felújítása
• Eszterlánc tagóvoda utcai kerítés felújítása, épület lábazati vízszigetelése, tetőjavítás
• Alagi tagóvoda játszóudvar felújításának utolsó üteme
• János utcai tagóvoda udvarának felújítása, műfüvesítéssel focipálya felújítása
• Dunakeszi-Alsón a Muskátli utcai közösség ház tetőcseréje
• DÓHSZK Vasút utcai épületénél parkolóbővítés, tetőszigetelés
• Könyvtár hátsó kerítésének felújítása, világítás-fejlesztés
• Radnóti Miklós Gimnázium vizesblokkjainak felújítása
• Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában parkettacsere és a beázások
megszüntetése
• Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában az udvar felújítása
• Bárdos Lajos Általános Iskola Fő úti épületénél térkövezés
• Széchenyi István Általános Iskola mindkét épületénél a tornaterem padlójának felújítása
• Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában a tornaterem energetikai felújítása, nyílászárócsere, hőszigetelés, új sportpadló
kialakítása és a szülői váró bővítése

Intézmények felújítása

Útfelújítások és
járdaépítések

MEGÚJULT A BÉKE ÚT
ÉS A NAP UTCA
Nyáron elkészült egy rendkívül forgalmas, ám rossz állapotban lévő útszakasz rekonstrukciója. A Béke út–Nap utca szakasz összesen 59 millió forintból újult meg, amely magába
foglalta az utakhoz tartozó járdák nagy részének felújítását is.

Útfelújítások és járdaépítések
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VÉGET ÉRT A BARÁTSÁG ÚTI SZERVIZUTAK
FELÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ ÜTEME

FELÚJÍTÁS
A RÁKÓCZI ÚTON

ÚJRA ASZFALTOZTÁK
A BAJCSY-ZSILINSZKY UTAT

A beruházás első ütemeként a Barátság út 13–25. közötti tömb
rossz állapotban lévő betonburkolata újult meg. A gyalogos
közlekedést biztosító területet burkolati felfestéssel választottuk el, a parkolóhelyeket pedig a volt KRESZ-park felőli részen
alakítottuk ki. Várhatóan jövőre a beruházás második ütemével folytatjuk a megkezdett munkát.

Az ősz elején kezdődött meg a Rákóczi út Szent Imre tértől
Határ útig tartó szakaszának felújítása, nyílt vízelvezető rendszerének kiépítése, valamint az említett útszakaszhoz tartozó
járda kivitelezése a páratlan oldalon. A beruházás során kiderült, hogy az út alatt húzódó vízvezeték rendkívül elavult. A
DMRV Zrt.-vel közös munka keretében szükségessé vált az ivóvízvezeték rekonstrukciója, így az aszfaltozási munkákra várhatóan csak jövő márciusban kerülhet sor. Az útszakasz 140
millió forint pályázati pénzből és 21 millió forint önrészből újul
meg.

Az állami tulajdonban lévő út rekonstrukcióját az Önkormányzat évek óta szorgalmazta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél,
de forráshiány miatt eddig nem került rá sor. Annak érdekében, hogy az országos útfelújítási programban előrébb sorolják az érintett szakaszt, az Önkormányzat a Közút helyett
elvégezte a felújítási tervek elkészítését, és az ügy folyamatos
napirenden tartásával sikerült elérni, hogy a Közút beemelje
ezt a projektet is az idei munkálatok közé. Ennek köszönhetően december elejére elkészült az út felújítása és a buszmegálló átalakítása.
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Útfelújítások és járdaépítések

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
Több kilométernyi járda épült idén városunkban. A Nap utca–
Béke út beruházás részeként felújítottuk az utakhoz tartozó
járdák nagy részét, a Rákóczi út esetében pedig a teljes szakaszon elvégeztük a járdarekonstrukciót. Továbbá a Kossuth
utca páratlan oldalán, 1,2 kilométeren, valamint városszerte
kisebb szakaszokon, mint a Hajnal soron, a Bárdos vagy az új
iskola előtti részen szintén járdát építettünk ki.
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Emberközpontú
város
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IDÉN IS SIKERES VOLT
AZ ERZSÉBET-PROGRAM

BÜSZKESÉGPONT LÉTESÜLT
DUNAKESZIN

FELÚJÍTOTTUK
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS HADISÍROKAT

Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan újra segítséget nyújtott nyugdíjas lakótársainknak, hogy pályázatuk révén
részt vehessenek az Erzsébet-programban. Kollégáinknak köszönhetően idén közel száz pályázatot nyújtottunk be.

Egy olyan emlékhely létesült városunkban, amely méltó emléket állít a XX. század háborúinak és önkényuralmainak katonai
és civil áldozatainak. A történelmi emlékhely a régi rendőrség
udvarán épült meg. Az oda került szobor Erős Apolka Emlékezet című műve. Első lépésben az 56-os áldozatok emléktábláját helyeztük el, a későbbiekben pedig az első és a második
világháború áldozatainak emléktáblája is ide kerül.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által kiírt pályázaton Dunakeszi sikerrel indult, így lehetőség
nyílt az első világháborús hadisírok felújítására. Felújítottuk és
részben kicseréltük az új köztemető II., III., és VI. parcellájában
elszórtan található, első világháborúban elesett hat hős sírkövét, valamint megtisztítottuk és rendbe tettük a sírok közvetlen környezetét.

Emberközpontú város
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FELAVATTUK
AZ ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELYET

TÚL A 700. BABAKÖSZÖNTŐ
CSOMAGON

NŐNAPI
KÖSZÖNTÉS

ANYÁK NAPI
KÖSZÖNTÉS

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre és az Önkormányzat összefogásából a régi temető mellett kialakítottuk az Atilla nagykirály
emlékhelyet. A szobor Vincze József szobrászművész bronzból készült alkotása.

Rendkívül nagy örömmel tölt el minket, hogy indulása óta
több mint 700 újszülött számára igényeltek már babaköszöntő csomagot. Mindig nagy boldogság egy gyermek érkezése,
ezért büszkék vagyunk, hogy csomagunkkal mi is hozzájárulhatunk ehhez az örömteli eseményhez.

Hagyományainknak megfelelően az idei évben is eljuttattunk
egy üdvözlőlapot minden egyes háztartásba, amellyel tiszteletünket és megbecsülésünket fejeztük ki városunk lányai, as�szonyai felé. A városi intézmények hölgy dolgozói felé pedig
az önkormányzat képviselői személyesen is kifejezték megbecsülésüket egy-egy virág formájában.

Megőrizve anyák napi szokásunkat, az idei évben is eljuttattunk minden dunakeszi bölcsődésnek, óvodásnak és iskolásnak egy-egy cserepes virágot, amellyel felköszönthette édesanyját, nagymamáját e jeles nap alkalmából.
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ISKOLAKEZDÉSI ÉS KARÁCSONYI
ADOMÁNYDOBOZ AKCIÓ

TÁMOGATÁS A PETER CERNY
ALAPÍTVÁNYNAK

IDÉN IS KÖSZÖNTÖTTÜK
VÁROSUNK DOLGOZÓIT

JÓ HANGULATBAN TELT
AZ IDEI NYÁRI TÁBOR

Már negyedik éve, hogy a karácsony és iskolakezdés idején
adománygyűjtő akciónkkal segítünk a hátrányos helyzetű családoknak. Az adományoknak köszönhetően a rászoruló gyermekeknek idén is szebbé tudtuk tenni az iskolakezdést és a
karácsonyi időszakot a DÓHSZK munkatársain keresztül.

Elkötelezettek vagyunk a gyerekek és a családok iránt, ezért
Önkormányzatunk idén támogatási szerződést kötött a koraszülött-mentést végző Peter Cerny Alapítvánnyal. Az alapítvány a tavalyi évben 29 koraszülött kisgyereken segített
városunkban. A nekik nyújtott támogatással ezt a rendkívül
értékes munkát szeretnénk segíteni.

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

Idén is gondoskodtunk az élményekben gazdag vakációról a
Dunakeszin élő általános iskolás gyermekek számára. A tábor
7 héten át várta a gyerekeket a Duna-parton és kézműves-fejlesztőfoglalkozásokkal, sportprogramokkal, koncertekkel és
színházi előadásokkal szórakoztatta a több száz részt vevő
gyermeket.
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• Év Pedagógusa-díjban részesült: Madárné Kondacs Mária,
Krix Antalné és Köcski Mária.
• Év kisgyermek nevelői elismerést idén Votisky Gabriella kapta.
• Az év szociális munkása elismerést Oberschall Márton kapta.

Emberközpontú város
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ÖSZTÖNDÍJ
EGYETEMI HALLGATÓKNAK

SZÜNIDEI
GYERMEKÉTKEZTETÉS

65 ÉV FELETTIEK KARÁCSONYI
AJÁNDÉKCSOMAGJA

IDŐSEK
VILÁGNAPJA

Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A program a
szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az idei évben
19 hallgató számára nyílt lehetőségünk támogatást adni.

Dunakeszi Önkormányzata 2013 óta minden évben gondoskodik a rászoruló gyermekek nyári meleg étkezéséről. Ugyan
a jogszabályok szerint 91 gyermek minősül rászorulónak, és
az állami támogatások is ennek megfelelően érkeznek városunkba, az Önkormányzat – kötelezettségén felül – további
100, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermeknek biztosított ételt június 16. és augusztus 31. között,
összesen 2,5 millió forintból.

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a karácsony
előtti hetekben ajándékcsomaggal kedveskedünk 65 év feletti
lakótársainknak tiszteletünk jeleként, amelyben egy kisgyermek által rajzolt képeslap is található. A csomagokat városunk
önkéntesei szállítják házhoz, akik a helyi diákok, sportolók közül kerülnek ki, ezzel is közelebb hozva egymáshoz a generációkat.

Ahogy az már évek óta hagyomány, az Idősek Világnapja alkalmából az Önkormányzat idén is koncerttel készült a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai számára. Az októberben
megrendezett eseményen ezúttal az operett világát idézte fel.
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Élhető
környezet
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ÚJ
BUSZMEGÁLLÓK

TÖBB SZÁZ RÉSZTVEVŐ
AZ ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAPON

FAÜLTETÉSI
PROGRAM

A helyi buszmegállók korszerűsítésének és egységesítésének
harmadik, egyben utolsó üteme is lezárult. Az elmúlt két évben 45 új várót helyeztünk el, idén pedig még további tizen�nyolc buszmegálló építését végeztük el.

Október 7-én, szombaton immár hatodik alkalommal szerveztük meg a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot, amelyen több mint kétszázan vettek részt. Civil szervezetek, lakóközösségek, politikai szervezetek, egyházi közösségek, baráti
körök tisztították meg városunkat az eldobott és illegálisan
elhelyezett hulladéktól.

A tavaszi és az őszi faültetési időszakban a lakossági és képviselői igények alapján, valamint a szakemberek által veszélyesnek ítélt, kiöregedett fák helyére idén összesen 450 facsemetét és cserjét telepítettünk.

Élhető környezet
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Városi
kitüntetések
JÁTSZÓTÉR-ŐRSÉG
ALAKULT DUNAKESZIN

• „Dunakeszi Sport Díja” – Jancsikné Struve Katalin
• „Dunakeszi Városi Közművelődési Díj” – Vetési Imre
• „Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj”
– Dévényi Zsuzsanna
• „Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj” – Kardos Márta
• „Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj” – Péczné Veresegyházy Éva
• „Dunakeszi Városért” plakett – Dunakeszi Védőnők kollektívája
• „Dunakeszi Városért” – Kovács Gáborné
• „Dunakeszi Város Díszpolgára” – Varga Tibor

Önkormányzatunk megalakította a játszótér-őrséget, amelynek feladata a
játszóterek eszközeinek védelme, az esetleges hibák jelzése, és a játszótéri
szabályok betartatása. A helyi lakosság köréből választott gondnokok a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletével, valamint a Dunakeszi Közüzemi
és Nonprofit Kft. munkatársaival működnek együtt.
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Idén rendhagyó módon nem egy testületi ülésen, hanem várossá
avatásunk 40. évfordulójára szervezett ünnepségünkön adtuk át a
városi kitüntetéseinket. Idei kitüntetetteink:

Élhető környezet

Városi kitüntetések

28

Együtt
a közösség

29

ÚJÉVI
KONCERT

VI.
DUNAKESZI VIADAL

Január 12-én sor került az immár hagyományosnak mondható
újévi koncertre a megújult VOKE József Attila Művelődési Központban. A koncert sztárvendége ezúttal a csodálatos hangú
énekesnő, Janza Kata volt. Rajta kívül színpadra lépett a Váci
Szimfonikus Zenekar, Fehér Lili, Toldi Tamás, valamint az Et
Vie Danse táncegyüttes is.

A hagyományos honvédtáboron, huszárbemutatón, illetve
csatajeleneten kívül újdonságokkal is készültünk az idei Viadalra. Hogy a legkisebb résztvevők is élvezhessék az előadást,
egy mobillelátót használtunk, amelyen közel négyszáz gyerek
foglalhatott helyet. Az előadás kezdete előtt a hatodik osztályos diákok az 1848/49-es eseményekről rendhagyó, interaktív
történelemóra keretében tájékozódhattak.

Együtt a közösség

KÉPESLAP ÉS EMLÉKBÉLYEG-SOROZAT
DUNAKESZI VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK
40. ÉVFORDULÓJÁRA
Dunakeszi 1977. április 1-jén, 40 évvel ezelőtt kapta meg a városi rangot. Ebből az alkalomból az Önkormányzat egy emlékbélyeg-sorozatot és egy egyedi képeslapot adott ki, amelyet
minden háztartásba eljuttatott.
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ÜNNEPEL A VÁROS –
40 ÉVE LETTÜNK VÁROS!

VÁROSI
GYEREKNAP

II. VETERÁN JÁRMŰÉS RETROTALÁLKOZÓ

DUNAKESZI
AIR SHOW

Az idei rendezvényszezont egy háromnapos ünnepi hétvégével nyitottuk, ahol – a város 40. születésnapja alkalmából megrendezett programok mellett – helyet kapott a Pest Megyei
Rendőr- és Katasztrófavédelmi Nap és a hagyományos majális
is a Katonadombon. A születésnapon nagy sikerrel mutattuk
be a Város tortáját, a Kun Cukrászműhely nugátos-mogyorós
pralinétortáját. A finomságból több ezer szeletet osztottunk ki
a látogatók között.

A hagyományoknak megfelelően május utolsó vasárnapja a
legkisebbeké volt. A gyerekzsivajtól hangos Katonadombon
egész napos színpadi műsorral, ínycsiklandó ételekkel és italokkal, kézműves árusokkal, ingyenesen látogatható légvárakkal és lufiosztással kedveskedtünk a legkisebbeknek.

Tekintettel a tavalyi nagy sikerre, idén is megrendeztük a Veterán Jármű- és Retrotalálkozót a Katonadombon, ahol külön
figyelmet szenteltünk – az idén 40 éves város tiszteletére – a 40
éves gépjárműveknek. A találkozó részeként idén a Kemencei
Erdei Múzeumvasút is városunkba érkezett, de cséplés-bemutatóval és kamionszimulátorral is találkozhattunk, sőt mehettünk egy kört egy igazi veterán busszal is a városban. A programot Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar nagysikerű koncertje
zárta.

Egy egész hétvégén keresztül légi bemutatók, nemzetközi
sztárok és a Honvédelmi Minisztérium egységei uralták a Dunakeszi repülőteret. A haditechnikai kiállításon betekinthettünk a harckocsik, radarállomások, helikopterek világába, a levegőben pedig egymást érték a különleges bemutatók. Veres
Zoltán bemutatója mellett veterán repülőket is megcsodálhattunk, valamint fergeteges légi parádéval mutatkozott be
a Malév Aeroklub is.
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JAM JAZZ

AUGUSZTUS 20.

A közönség rendkívül pozitív visszajelzésének köszönhetően
hagyományt teremtettünk és újra megszerveztük a Jam Jazzt.
Ennek keretében a IV. Béla király főtérre érkezett a Sax-o-Funk
& Keresztes Ildikó, a Jazzterlánc, a Hajdú Klára és Oláh Krisztián Trió, Gájer Bálint és a Myrtill & Swingistique. A záró est műsorát idén is az Orfeum Mulató csapata szolgáltatta, ezúttal
James Bond világába kalauzolva el a közönséget.

Idén is együtt ünnepeltünk az Államalapítás ünnepén, ezúttal
a Szent István – Egy ország születése című történelmi rockoperát láthattuk a Főtéren. A nagyszabású zenés műben az
államalapítás története a honfoglalástól István király szentté
avatásáig látványos történelmi tablókban elevenedett meg.
Az előadás a már kialakult hagyományok szerint, helyi művészeti csoportok bevonásával készült. Sötétedés után kezdetét
vette a több mint 10 perces tűzijáték, amely újfent rendkívül
látványos volt.
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VII. DUNAKESZI FESZT –
DUNAKESZI ODATESZI!

LAKÓTELEPI
MULATSÁG

Dunakeszi hetedszer is „odatette”, idén is hihetetlen sikere
volt a Dunakeszi Fesztnek. A rendezvény nyitó eseménye hagyományosan a sárkányhajó-verseny volt, ahol Dunakeszi csapata idén az első lett. A fellépők sora rendkívül népszerűnek
bizonyult, hiszen a Margaret Island, Majka & Curtis, az Apacuka
Zenekar, Abaházi Csaba és a Mégegykör, Zoltán Erika, DJ Dominique, valamint a Máté Péter Emlékest produkciója is megtöltötte a Katonadombot. Ráadásul, aki lemaradt az áprilisi
tortaosztásról, az szombaton megkóstolhatta a Város Tortáját
is, ezúttal 3500 szeletet osztottunk ki a jelenlévőknek.

Augusztus végén újra kaptunk egy kis ízelítőt a falusi lakodalmak, vidéki utcabálok hangulatából. A Lakótelepi Mulatságon
a Casalgrande tér melletti parkolóba érkeztek a hazai mulatós
világ sztárjai, hogy egy igazi táncos bulin búcsúztassák a nyarat dunakeszi közönségükkel.

Együtt a közösség
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IDÉN IS KÖZÖNSÉGSIKER VOLT
AZ ALCSÓFESZTIVÁL

SZENT MIHÁLY NAPOK

MI ADTUNK OTTHONT
AZ IDEI KESZI-TALÁLKOZÓNAK

DUNAKESZI TEÁTRUM
A FELÚJÍTOTT MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Szeptember 16-án került sor az 5. Dunakeszi ALcSÓfesztiválra,
a városrész lecsófőző versennyel egybekötött kulturális, szórakoztató rendezvényére. A bográcsok mellett szorgoskodó
csapatok tagjai és a közönség egyaránt jól szórakozott. A szervezők mindenről gondoskodtak: színpadi produkciók, számos
játéklehetőség, lecsókülönlegességek és tűzijáték várta a látogatókat.

Mint azt már megszokhattuk, a színpadi programok mellett népi játszótér, vidámpark, kézművesek és finomságok is
helyet kaptak a rendezvényen. A Hagyományok sátrában az
érdekes helyi népszokások mellett megtekinthették az érdeklődők, milyen volt Dunakeszi a várossá nyilvánítás évében,
1977-ben. Idén a Dunakeszi Koncertfúvósok, a Rutkai Bori Banda, a Góbé, a Balkan Fanatik, a Hahó Együttes, a Holddalanap
Zenekar, valamint Péter Szabó Szilvia koncertjei gondoskodtak a jó hangulatról.

A mintegy harminc éve életre hívott Keszi Települések Találkozójának házigazdája idén mi, dunakesziek voltunk. A találkozót a Városvédő és Városszépítő Egyesület, valamint az
Önkormányzat szervezte, amelyre határon innenről és túlról is
érkeztek delegációk. A tartalmas rendezvényen 13 településről
több mint százan vettek részt.

A teljes egészében felújított a VOKE József Attila Művelődési
Központ megújult termei színesebb programkínálatot tesznek lehetővé. Ennek köszönhetően megalakult a Dunakeszi
Teátrum, amely 2017 októberétől olyan nagysikerű színházi
előadásokat és koncerteket hozott el városunkba, mint a 8 nő,
a Szőke Ciklon vagy a Bikini együttes.
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VÁROSI
MIKULÁS

LÉTREJÖTT A DUNAKESZI
SZIMFONIKUS ZENEKAR

KORCSOLYAPÁLYA
A FŐTÉREN

ADVENTI VÁSÁR
A FŐTÉREN

A tavalyi városi Mikulás-ünnepségen egy bábelőadást nézhettek meg az óvodások, majd – a hagyományoknak megfelelően – egy-egy csomagot is kaptak. Ezen kívül természetesen az
óvodai, bölcsődei és családi napközis Mikulás-ünnepségekről
sem feledkeztünk meg, így a gyermekek csomagjait tavaly is
az önkormányzat biztosította – átvállalva a szülőktől ezt a terhet.

A korábban Váci Szimfonikus Zenekar néven ismert együttes
tagjainak többsége dunakeszi lakos, vagy városunkban tanít,
tevékenykedik; vezetőjük, Farkas Pál, a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI igazgatója, a dunakesziek pedig számos rendezvényünkről jól ismerhetik őket. Ennek köszönhetően az Önkormányzat támogatásával a zenekar városunkba költözött, és
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesületre változtatta nevét
– ezzel is egy újabb, magasabb szintre emelve a helyi kulturális
és zenei életet.

Ez a harmadik év, hogy a városháza melletti Főtéren december elejétől egészen február elejéig jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat – idén azonban a korábbi évekhez képest nagyobb
jégfelülettel készülünk. Ahogy az eddigi években, délelőttönként az óvodás és iskolás gyermekek ingyen látogathatják a
jeget, délutánonként pedig az egész város birtokba veheti a
pályát. Az idei évben újdonság, hogy a szezont egy ünnepséggel nyitjuk meg, valamint a városi sportegyesület frissen alakult jégkorong szakosztályának szuper mini csapata is ezen a
pályán edz.

Az idei adventi vásárt is a hagyományoknak megfelelően rendezzük meg: kézműves ajándékokkal, rengeteg forró finomsággal, színvonalas színpadi programokkal, hazai előadók
koncertjeivel rendezzük a látogatóknak, valamint a tavalyi
évhez hasonlóan korcsolyázásra is lehetőség nyílik. Az ünnepi
várakozást a közös, vasárnapi gyertyagyújtások teszik szebbé,
igazi családias hangulatot varázsolva városunk főterére.
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12 SZAKOSZTÁLY ÉS KÖZEL 1500 GYEREK
A VÁROSI SPORTEGYESÜLETBEN

NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS
AZ IDEI SPORTVÁLASZTÓN

EZERNÉL IS TÖBBEN NEVEZTEK
AZ IDEI FUTAKESZIRE

A Városi Sportegyesület Dunakeszi 2016-ban alakult, és azóta
folyamatosan bővülő sportolási lehetőségekkel várja a mozogni vágyókat. Idén ősszel már 12 szakosztályban, közel 1500 regisztrált tagja volt az egyesületnek. A legnagyobb létszámban
a Labdarúgó Szakosztály, ezen belül pedig az Ovi-foci sport
működik, de egyre több tagja van a Kézilabda, az Asztalitenisz, a Cheerleaders, a Harcművészeti, a Korfball, az American
Football, a Röplabda, a Sakk és a Tollaslabda Szakosztályoknak is. Idén ősszel két újabb sportág csatlakozott az egyesülethez, az Úszás- és Vízilabda, valamint a Jégkorong Szakosztály.

Szeptember utolsó hétvégéjén számos sportág mutatkozott
be a Magyarság Sportpályán megrendezett sportválasztón,
amelynek házigazdája idén a Városi Sportegyesület volt. A
terület sportolókkal, különleges, ritkán látott sporteszközökkel és mozogni vágyó érdeklődőkkel telt meg. Az esemény
szervezője a Városi Sportigazgatóság volt, amely színes programokkal és látványos színpadi műsorral várta a látogatókat.

Az elmúlt évek sikereire alapozva ismét megrendeztük a
FutaKeszit, városunk futóversenyét. Az idén egy új versenyszámmal is bővült a sportesemény: a versenyzők már tíz kilométeres távon is indulhattak. A versenyen – amelyen chipes
időmérő rendszer működött – a teljesítendő távok sokszínűségének köszönhetően idén is részt vett a város apraja-nagyja:
összesen több mint ezren álltak rajthoz.

Sport

40

MOZDULJ
DUNAKESZI!

MEGÚJULT A MAGYARSÁG
SPORTTELEP FŐÉPÜLETE

IDÉN IS ELINDULT
AZ OVI-KORI PROGRAM

KÉT ÚJ
OVI-SPORT PÁLYA ÉPÜLT

A tavalyi évben útjára indított szabadtéri programot négy hónaposra bővítettük, valamint egy helyett három szakember
várta a sportolni vágyókat minden hétfőn, szerdán és pénteken, a Katonadombon. Állandó edzőink – Borsos Péter, Kutasi
Kelly, Nagy Amarilla – mellett két alkalommal sztárvendéget is
köszönthettünk: Rubint Rékát és Katus Attilát.

A beruházás teljes külső és belső felújítást foglalt magába, célja pedig az épület korszerűsítésén kívül a racionális és funkcionális átalakítás volt. A külső felújítás részeként újjáépült a
lelátóra vezető lépcső, kicseréltük a nyílászárókat, valamint leszigeteltük az épületet. A lelátó alatt központi előteret nyitottunk, egyik oldalán büfével, másikon közlekedővel. Megújultak
a vizesblokkok, új helyre került a játékos-kijárat, ezen felül kialakítottunk egy-egy irodát, öltözőt, szertárt és bírói öltözőt.

Tavaly októberben indult el az a program, amelynek keretében ingyenes korcsolya oktatást biztosítunk városunk nagycsoportos korú 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.

Újabb két Ovi-Sport pálya érkezett Dunakeszire, az Alagi és a
Gyöngyharmat tagóvoda udvarára. Az országos programnak
köszönhetően 2014-ben egy kisméretű műfüves pályát adtunk át az Eszterlánc óvodában, 2015-ben pedig a Piros és a
Játszóház óvodában, így összesen már öt óvodánk rendelkezik
saját pályával.
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ÚJABB CSÓNAKTÁROLÓ
A KATONADOMBNÁL

KIRÁLY-NAPI
KORFBALL KUPA A FŐTÉREN

ÖTFÉLE SPORTÁG A MINDENNAPOS
TESTNEVELÉS KERETÉBEN

A vízisport-telep első üteme 2015-ben valósult meg a Katonadomb melletti területen. A beruházás következő szakaszaként
elkészült egy újabb csónaktároló, amelyet a helyi kajak-kenu
klub tagjai használhatnak. A könnyűszerkezetes épület a Magyar Kajak-kenu Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

Idén is sor került a már hagyományos Király-napi Korfball
Fesztiválra a Főtéren. Az eseményhez kapcsolódva, idén egy
nemzetközi konferenciát is rendeztek városunkban, ahol öt
ország (Magyarország, Hollandia, Csehország, Ukrajna, Oroszország) szakemberei gyűltek össze, hogy megvitassák, hogyan
használható a korfball az iskolai nevelésben. Örömteli, hogy
ez a sportág is bekerült a napi testnevelésórák keretei közé,
aminek köszönhetően már nemzetközi sikereket érünk el, sőt
egyre több versenynek adhatunk otthont.

A mindennapos testnevelés keretében az általános iskolásokkal igyekszünk minél többféle sportágat megismertetni,
megszerettetni. Az első évfolyamban korábban bevezettük
a teniszt, a második évfolyamban 2015-től az úszást, 2016-tól
pedig a korfballt. Harmadik osztályban a kézilabdával, negyedikben pedig a dzsúdó alaptechnikáival ismerkedhetnek meg
a diákok. Idén ősztől az úszásoktatást a tankerület biztosítja,
amelynek keretében a harmadik és a hatodik osztályos gyermekek járhatnak úszni az új uszodánkba.
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DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AZ ALÁBBI SZERVEZETEKNEK,
CSOPORTOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁST
AZ IDEI ÉVBEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dunakeszi Rendőrkapitányság
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dunakeszi Városi Polgárőr-tevékenység támogatása
VOKE József Attila Művelődési Központ
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület
Magyarság Férfikar
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete
Eudoxia 20 Irodalom, Tudomány, Művészetpártoló és Családsegítő Alapítvány
Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete
Keresztény Értelmiségi Szövetség helyi csoportja
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
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• Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány
• Zöld Iskola Alapítvány
• Vasút a gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodájának támogatása
• Eszterlánc tagóvoda programjainak támogatása
• Piros tagóvoda programjainak támogatása
• János utcai tagóvoda programjainak támogatása
• Játszóház tagóvoda programjainak támogatása
• Alagi tagóvoda programjainak támogatása
• Meseház tagóvoda programjainak támogatása
• Gyöngyharmat tagóvoda programjainak támogatása
• Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
• a DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ programjainak
támogatása
• Fóti úti bölcsőde programjainak támogatása
• Garas utcai bölcsőde programjainak támogatása
• Kincsem utcai bölcsőde programjainak támogatása
• Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség
• Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia Sacra
• Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség
• Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány
• Servite Ökumenikus Kórus
• Szent Imre Egyházközség
• Dunakeszi Református Egyházközség
• Dunakeszi Evangélikus Egyházközség
• Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás
• Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete
• SZÉRA Családok átmeneti otthona
• Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
• Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diáksport támogatások
Városi Sportegyesület Dunakeszi
Alagi Diák Sakk Klub
Életfa KSE
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub
Dunakeszi Atlétikai szakosztály
Gyémánt Lótusz SE
Rainbow Team SE
SVSE Kempo Klub
Capuera
Dunakeszi Pompon Csoport
Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda
Sportgimnasztika
Judo ANC Felkelő nap SE
Taekwando Fanatics
Növényi Akadémia
Sárkányhajó Klub
Vívás
Asztalitenisz szakosztály
Amerikai Futtbal szakosztály
Horgász Egyesület
Városi versenyek, kupák terembérlet kiadásának támogatása
Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása

TOVÁBBI EREDMÉNYEINK

• DÓHSZK Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyén 4 helyiségben padlóburkolat csere és festés
• DÓHSZK Vasút utcai épületének tetőszigetelése és új
parkolók kialakítása
• Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár hátsó kerítés felújítás, világítás fejlesztése, taktér szellőzés kialakítása
• 56-os emlékmű térkialakítási munkálatok
• Liget utcai orvosi rendelő pályázata
• Szent Erzsébet Óvodában az étellift kiépítés
• Új úttisztító seprűs autó a város szolgálatában
• Folyamatos kátyúzás a városi utakon
• Szentivánéji koncert a Köröndön
• Városi tulajdonba került a Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény
• Új iskolai védőnői körzet kialakítása
• Toldi utcai közösségi tér fejlesztése
• Kerékpáros Resztrációs Programhoz való csatlakozás
• Sikeres pályázat elektromos töltőállomás létesítésére
• Pályázat a dunakeszi fiatalok kábítószer használati szokásainak felmérése céljából
• Csatlakozás az Élelmiszerbank adománygyűjtő akciójához
• Nyílászáró-csere a Révész István Helytörténeti Gyűjteménybe
• A városi dunai strand sétányának folytatása
• Zárható szeméttároló kialakítása a lakótelepen

• Nevelési intézményekben általános éves terv szerinti belső festési
munkák
• Dunakeszi-alsói közösség ház tetőcsere
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KIADJA: Dunakeszi Város Önkormányzata- 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
KAPCSOLATTARTÓ: Dunakeszi Programiroda (programiroda@dunakeszi.hu)
MEGJELENIK 17.500 példányban

