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Varró Mihály, a dunakeszi polgármesteri hi-
vatal beruházási osztályvezetõje elmondta,
hogy hat közparkot, tizenegy játszóteret és a
Barátság úti lakótelepet körülvevõ zöld felüle-
tet kívánják a tavasz beköszöntével felújítani.
A játszótéri felújítások részben pályázati pénz-
bõl, részben önkormányzati támogatásból már
nagyrészt elkészültek. Két évvel ezelõtt kilen-
cet újítottak fel, melynek összköltsége 30 mil-
lió forint volt, s két játszótérre pályáztak,

melyre 21 millió forintot nyertek. Nagyon jó kezdeményezés volt
a határon túli népi fafaragók felkérése a játékok elkészítésére. Így
a város és az unió kívánalmai szerint készítették el az eszközöket,
és a kilenc játszótér felújításának összköltsége tizedannyiba ke-
rült, mint ha készen vásárolt játékokat helyeztek volna el. 

Négy évvel ezelõtt csatlakozott Dunakeszi a „virágos telepü-
lés mozgalomhoz", s tavaly már a legdinamikusabb város kitün-
tetõ oklevelet nyerte el. Idén százhatvannégy kandelábert díszí-
tenek muskátlival. Tavasszal elkezdik a virágágyások beülteté-
sét, 49 ezer tövet szeretnének ebben az évben elültetni, s jövõre
a város fennállásának 750. évfordulójára 75 ezer tõ kiültetését
tervezik. A virágok ez évben 13-15 millió forintba kerülnek, s
ugyanennyibe az ápolásuk. Sikerült a Duna-parti sétáló utat a
lakosság örömére megépíteni, s egy kis parkot is kialakítottak,
amit csepegtetõ öntözéssel láttak el. Idén minden remény meg-
van arra, hogy folytatódjon a Budapest – Nagymaros közötti ke-
rékpárút kiépítése a Dunakeszit Göddel összekötõ szakaszával.
Ez a megépítésre váró út kerékpáros útként épül meg, így egy-
szerre megoldódik az ott lakó autósok problémája is. 

Fóton két felelõse van a zöld területeknek,
a köztereknek és a játszótereknek. A polgár-
mesteri hivatal vagyongazdálkodási csoport-
jának feladata a nagyközség legnagyobb ter-
mészeti kincsének számító Somlyó-tó gondo-
zása. Az önkormányzattal kötött szerzõdés
alapján a település közterületeinek, közpark-
jainak, játszótereinek és mezõgazdasági terü-
letnek minõsülõ önkormányzati földek rend-
betétele, ápolása a Településellátó Kht. fel-

adata. Mint Padányi József, a hivatal mûszaki irodavezetõje el-
mondta, április 30-áig a Somlyó-tó környékén 18 ezer facsemetét,
juhar, tölgy és nyárfát ültetnek el a tavaly kivágott erdõsáv helyé-
re. A költségvetésbõl idén nem jutott a tó körüli kerítésre és hul-

ladékgyûjtõ edények kialakítására. A mindenki szemét szúró ál-
lapotok megszüntetésére legalább 2-3 millió forint kellene. Nagy
eredmény viszont, hogy a képviselõ-testület a közterek locsolásá-
nak megoldására locsolókutak kialakítására 1 millió forintot sza-
vazott meg. Gyetvai István, a Településellátó Kht. igazgatója
egyáltalán nem reméli, hogy sikerül Fótot virágos településsé fej-
leszteni, egyrészt azért, mert kevés a községnek erre a célra szánt
pénze, másrészt a lakosság sem védi azt az értéket, amit a szép,
igényes környezet jelent. A Fótra bevezetõ utak mentén a Falu-
szépítõ Egyesület üdvözlõtáblákat helyezett ki, aminek virág-
tartóiból a beültetett virágokat néhány napon belül elviszik.
Ugyanez a helyzet a köztereken, közparkokban elültetett virá-
gokkal. Évente ötezer tõ egynyári virágot és kétezer tõ évelõ gu-
mós növényt telepítenek, ezek nagy része a kiültetést követõ rö-
vid idõ múltán eltûnik. Azt is elpanaszolta az igazgató, hogy a
közparkokba kihelyezett padok és emlékmûvek sem mentesül-
nek a károkozástól, a vandál rongálástól. 

Gödön mint azt Popele Júlia, a polgármes-
teri hivatal beruházási osztályvezetõje el-
mondta, évek óta a Hetényi és Társa cég végzi
a közterületek, közparkok, játszóterek karban-
tartását és virágosítását. A város csomópontja-
inál kialakított virágágyásokba õsszel kétezer
árvácskát ültettek, idén összesen egymillió fo-
rint értékû egynyári virág díszíti a várost. A
kandeláberekre 500 tõ futómuskátli kerül. 

Szeretnének ebben az évben három játszóteret az uniós szab-
vány szerinti játékokkal felszerelni, ezek közül kettõnek egye-
lõre csak a helye van kijelölve. Erre összesen 10 millió forint áll
az önkormányzat rendelkezésére.                                G. K. Zs.

A tavasz beköszöntével arra voltunk kíváncsiak, hogy a
három településen milyen elõkészületek történtek a la-
kókörnyezet szépítése érdekében, mekkora összeg áll
rendelkezésre a virágosításra, elkezdték-e már a játszó-
terek felújítását, átalakítását az EU-s elvárásnak megfe-
lelõen. 


