Tisztelt Zuglói Polgárok!
Két évvel ezelőtt, 2010 őszén Zugló lakosai úgy döntöttek,
hogy új polgármestert tisztelnek meg bizalmukkal azáltal,
hogy új vezetőt választottak a kerület élére. A választások
éve így Zugló számára is egyértelműen a változás éve
volt, mely a lehetőségek és a felelősségteljesen átgondolt
döntések idejét hozta el számunkra.
Munkatársaimmal együtt már a kezdetektől fogva számos kihívással szembesültünk: láttuk, hogy nem kevés az olyan terület, amelyben Zugló segítségre vár,
fejlesztésre szorul. Láttuk, hogy mik a kerület gyenge pontjai, így tudtuk, hogy a
ránk ruházott feladat nem tesz könnyű terheket a vállunkra.
A szemünk előtt azonban a nehézségekkel együtt is egy jól működő, sikeres,
önálló városrész képe rajzolódott ki. Egy olyan kerületé, ahol az emberek szeretnek
élni, szeretnek dolgozni, vagy éppen szeretik szabadidejüket eltölteni. Fő
célkitűzésünk mindig is az volt, hogy a kerületi lakosok, vagy akár az idelátogatók
is büszkék lehessenek Zuglóra. 2010 őszén célunk elérése érdekében ezért nem
kisebb feladatra vállalkoztunk, minthogy megújítsuk Zuglót, a mi kerületünket.
Két évvel ezelőtt új ötletekkel és azok újszerű megvalósításával kezdtük meg
tevékenységünket. Legyen szó akár közterületeink megújításáról, akár környezetvédelmi vagy szociális kérdésekről, akár közbiztonságunk megerősítéséről,
célunk mindig a rendteremtés volt, ennek érdekében pedig sosem féltünk
megtenni fontos lépéseket.
Most az önkormányzati ciklus feléhez értünk. Számos, a közelmúltban megkezdett
erőfeszítés haszna már kézzelfogható és ebben a kiadványban ezeket szeretnénk
bemutatni.
A munka azonban nem áll meg itt. Bár sokan próbálnak minket megakadályozni
ebben, a jövőben is folytatni fogjuk tevékenységünket: továbbra is kerületünk
megújításán fogunk munkálkodni. Zugló közös ügyünk!

dr. Papcsák Ferenc
polgármester
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Biztonságos Zugló
Kiemelt célunk Zugló közbiztonságának és a lakosság biztonságérzetének
javítása. Ennek megteremtése érdekében az elmúlt két évben már számos intézkedést tettünk. Arra törekedtünk, hogy biztonságosabbá tegyük kerületünkben
az utcákat, a köztereket és az otthonokat is. Törekvésünk célba ért: büszkén
mondhatjuk, hogy Zugló bűnözési statisztikái 2010 óta folyamatosan javulnak!

Több térfigyelő kamera, nagyobb közbiztonság
A kerületben már meglévő 83 kamera mellett, 2013 tavaszától további 47
kamera fogja segíteni a közrend védelmét Zuglóban. A zuglói térfigyelő kamerarendszer területileg a legnagyobb lefedettséggel rendelkezik egész Budapesten.
Az újabb fejlesztés csak erősíteni fogja a már most is kiemelkedő adatokat,
további jelentős javulást hozva Zugló közbiztonsága érdekében.

Mindig elérhető rendőrség
A térfigyelő kamerarendszer bővítésének eredményességét látva úgy gondoltuk,
tovább fejlesztjük közbiztonságot segítő rendszerünket. Ezért holland mintára
mobilrendőrségi pontot állítunk fel, a Fogarasi út, Pillangó utcai kereszteződésében.

Biztonságos Zugló
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Az éjjel-nappal működő mobil irodát bármikor, bárki felkeresheti majd. Technikailag
mindenre alkalmas, csakúgy, mintha egy rendőrkapitányságon volnánk. A kerület
lakosai érdeklődhetnek a folyamatban levő ügyekről, vagy akár bejelentést is tehetnek.
A mobilrendőrség létrehozásának célja többek közt az, hogy lakosság-közelivé,
állampolgárbaráttá, láthatóvá, elérhetővé tegyük a rendőrséget és megerősítsük
a környék közbiztonságát.

Összefogás a zuglóiak védelméért
Kötelességünknek éreztük felhívni a figyelmet és nyomatékosítani a közbiztonság,
közrend védelmének demonstrálását, ezért Papcsák Ferenc polgármester és a
képviselő-testület tagjai az országban szinte egyedülálló módon rendszeresen
részt vesznek a kerületi rendőrkapitányság és polgárőrség munkatársaival a járőrözésben.
A járőrözések elsődleges célja a zuglóiak biztonságának erősítése és a vendéglátóhelyek szabályszerű működésének betartatása.
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Otthonaink biztonságáért, a polgárok nyugalmáért
Zugló Önkormányzata a lakosság
biztonságérzetének javítása érdekében több eszközzel is igyekszik segítséget nyújtani.
A bűncselekmények által leginkább veszélyeztetett korosztálynak,
az időskorúaknak az otthonuk
biztonságosabbá tétele érdekében
ingyenesen igényelhető hevederzár felszerelésével segítünk.
Eddig közel 100 lakásban szereltünk fel ilyen biztonsági zárszerkezetet.
A kerület polgárainak érdekében
2011. július 1-től bevezettük az éjszakai alkoholárusítás tilalmát
este 10 és reggel 6 óra között. A
rendelet célja a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz
való jogának biztosítása.
2011 decemberében a kerületben első alkalommal készült el a
közbiztonsági hírlevél. A karácsonyi készülődés időszakában
jellemzően előforduló bűncselekménytípusokra, megelőzésük
módjára hívtuk fel a lakosság figyelmét, emellett a kiadvány tartalmazta a Zuglóban működő, közbiztonság megteremtésében érintett hatóságok, szervezetek elérhetőségeit is. A hírlevelek kiadása azóta is rendszeres.
Elképzeléseink szerint a Tesco-nál hamarosan mobil rendőrörs működhet és
körzeti megbízotti iroda is nyílik, mégpedig a valaha hírhedt, a környéket rettegésben
tartó, ám azóta bezárt Nimród bisztró helyén.

Biztonságos Zugló
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Segítjük a kerületi rendőröket
Az elmúlt időszakban öt szolgálati lakást adtunk át rendőröknek. Az ingatlanokat
alig egy hónap leforgása alatt újítottuk fel. Az igényesen felújított lakásokat a
Zuglóban szolgálatot teljesítő rendőrök kapták meg bérletbe. Emellett a kiemelkedő
munkát végző rendőröket rendszeresen jutalmazzuk.

Illegális árusítás felszámolása
2012 augusztusában háromhetes, intenzív akciót indítottunk az engedély nélküli
utcai árusítás felszámolására a kerület három kiemelt pontján (Bosnyák tér, Örs
vezér tere, Mexikói úti aluljáró). Az ellenőrzés keretében 216 esetben történt intézkedés. A közterületek rendjének és tisztaságának biztosítása érdekében tartott
ellenőrzéseknek köszönhetően látványosan csökkent az illegális árusok száma,
ezért az akciót a jövőben is folytatni fogjuk.

„Zugló zugok nélkül” bűnmegelőzési program
Jelenleg folyamatban lévő pályázatunk eredményes elbírálása után lehetővé
válik, hogy a segítői hálózat kialakításával, tanárok és szülők részére szervezett
képzésjellegű programokkal megelőzzük, hogy a zuglói fiatalok áldozattá
váljanak.
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Épülő Zugló
Építeni annyi, mint növelni, hozzáadni, létrehozni, életre hívni valamit, ami
azelőtt nem volt. Kerületünk építésekor, fejlesztésekor ezeket a szempontokat
vettük figyelembe. Megújítottuk több közterületünket, új tereket alakítottunk
ki, és megkezdtük azt a nagyszabású beruházást, amelynek keretében megújul
a Bosnyák tér, ezzel létrejön Zugló méltó főtere. Új intézményeket hoztunk létre
a kerület lakosainak kényelméért. Célunk: egy élhetőbb, szerethetőbb Zugló kialakítása.

A megújult Tisza István tér

Épülő Zugló
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Zugló új főtere
Az egyik legkiemelkedőbb projektünk keretében megújul Zugló legnagyobb csomópontja, a kerület főtere, a Bosnyák tér, valamint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével közösen, illetve közadakozásból az eredeti tervek szerint
befejezzük a Páduai Szent Antal Plébániatemplom tornyát is.
A templom melletti közpark területén egy olyan, Zuglóhoz méltó főtér kialakítása
a célunk, amely egyrészt rendezi a jelenlegi rossz állapotú zöldfelületeket,
másrészt a piac és a mögötte húzódó városnegyed átépítéséhez is kapcsolódik.
A tervezésnél szempont volt, hogy a Nagy Lajos király útján a 3-as villamos
kiépítendő új peronja felől is megközelíthető legyen a főtér.
A Nagy Lajos király útja járdáját ívesen kiemelt, cserjékkel és virágokkal díszített
zöldfelületek fogják határolni. A tér biztonságát térfigyelő kamera és a felújított
közvilágítási hálózat biztosítja majd, a templom díszkivilágítást kap. A tér közepére
tervezett, korszerűen megvilágított vízjáték pedig nemcsak a tér látványosságát
fogja emelni, hanem a klímát is kellemesebbé teszi. Az így megvalósuló új, méltó
főtér mint pihenő, sétáló terület működik majd, de alkalmassá válik rendezvények,
vásárok rendezésére és színpad felállítására is.

Felújítás alatt a Bosnyák tér
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Az első ütemben a templom előtti járdarész díszburkolatot kap, kiemelt zöldfelületekkel, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet épülete és a templom
közötti terület egy része is átalakul.

Látványterv
Épülő Zugló
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Közösségi tereink megújítása
A 2011-es Tisza István Emlékév keretében a Tisza István Baráti Társaság pályázatot
írt ki Tisza István életnagyságú portrészobrának elkészítésére. Az Önkormányzat
részére ingyenesen felajánlott, Harmath István által készített szobor a Thököly
út, Róna utca kereszteződésében újonnan kialakított parkba, a néhai miniszterelnök
emlékéhez méltó helyre került.
Megújítottuk a Kövér Lajos teret. A munka során új járdát építettünk, 6
facsemetét és 39 cserjét ültettünk, 1100 négyzetméternyi területet füvesítettünk,
46 parkolóhelyet hoztunk létre, és négy új padot helyeztünk ki. Emellett három
új kandelábert is telepítettünk a megfelelő közvilágítás biztosításának érdekében.

2011 októberében átadtuk a Kerékgyártó utca, Öv utca sarkán kijelölt új
gyalogos átkelőhelyet. Utakat újítottunk fel, többek között a Sabrák utcában a
Jeszenák János utca, Gödöllői utca közötti, a Tarsoly utcában a Jeszenák János utca,
Gödöllői utca közötti, valamint a Szuglói körvasútsoron Csömöri út, Deés utca
közötti szakaszon.
A Szervián utca 12. számú épület környezetében 2012 tavaszán a régi,
megsüllyedt betonlapos, valamint gyöngykavics burkolatú kitaposott út helyén,
térkő burkolatú sétányt alakítottunk ki.
2012 őszén az Ond vezér útja 36. szám előtt, valamint a Balázs park 4. szám
környezetében térkő burkolatú sétányt hozunk létre a régi, balesetveszélyes
burkolatok helyett.
Zugló közterületein, 13 helyszínen kijelölt kutyafuttatót és egy kutyajátszóteret
építettünk.
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Mesevonat Bölcsőde látványterve

Bölcsődei és óvodai
férőhelyek bővítése
Sajnálatos tény, hogy míg a szomszédos kerületek közel 4-5 milliárd forintot nyertek el pályázatok keretében, addig Zugló előző vezetése
gyakorlatilag nem is indult pályázatokon. Dacára
annak, hogy a lehetőségek jelenleg jóval korlátozottabbak,
mint a megelőző években, már most félmilliárd forintnyi elnyert támogatásnál járunk.
Kerületünk 11 tagintézmény működtetésével jelenleg 953 férőhelyen
biztosítja a gyermekek bölcsődei ellátását, a közeljövőben azonban
negyvennyolccal több gyermek járhat majd bölcsődébe a kerületben, egy
elnyert pályázatnak köszönhetően. A fejlesztés keretében Zugló Önkormányzata
egy új, minden szükséges eszközökkel felszerelt bölcsődei intézményt hoz létre
„Mesevonat Bölcsőde” néven. A beruházással 24 új munkahely létesül.
Örvendetes tény, hogy az elmúlt években Zuglóban folyamatosan emelkedett
a gyermekszületések száma. Ennek köszönhetően évről-évre növekedett az
óvodai férőhelyek iránti igény, amelynek
kielégítése érdekében 2010 decemberében a Bóbita Óvoda bővítésével, 50
férőhellyel két új óvodai csoportot alakítottunk ki.
Kerületünk jelenleg 24 óvodában, 28 telephelyen, 3590 férőhelyen biztosítja az
óvodai nevelést. Terveink szerint a jövőben egy 74 férőhelyes óvodát alakítunk
ki a Dorozsmai út 21. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon. A beruházással a Tücsöktanya, a Kerékgyártó, a Bóbita, a Mókavár, az Örökzöld és Herminka Óvodában
évről-évre jelentkező férőhelyhiányt kívánjuk enyhíteni.
A Mókavár Óvoda és a Móka-Kacagás Bölcsőde valamint az Aprótalpak Bölcsőde teljes
körű, a mai igényeknek megfelelő felújítása
idén ősszel fejeződött be, a Csicsergő Óvoda
75 férőhelyes új telephellyel bővül.

Épülő Zugló

11

Pihenőpadok
a parkokban, tereken
Az elmúlt két évben 60 padot helyeztünk
ki, többek között a Kassai térre, a Kerepesi út melletti zöldsávba, a Zsivora
parkba, a Csertő parkba, a Pillangó
parkba és a Kövér Lajos térre. A helyek
kijelölésénél figyelembe vettük, hogy a
padok közelében szemetes kosár is legyen, és lehetőleg szép környezetre
nyíljon kilátás.

Zugló a felelős ebtartásért
A módosított állatvédelmi törvény szerint
januártól minden, négy hónapnál idősebb
ebet elektronikus azonosítóval kell ellátni.
A városüzemeltetés keretén belül Zugló
megteremti a felelős ebtartás előfeltételeit is. Úgy döntöttünk, támogatjuk
az ebek transzponderrel történő megjelölését. Első ütemben 2012. december
31-ig biztosítjuk díjmentesen a zuglói
lakosok részére az ebek mikrocsippel
történő ellátását. A díjmentességet a
kerületünkben állandó, vagy ideiglenes
tartózkodási hellyel rendelkező lakosok
vehetik igénybe.
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Virágzó Zugló
Zugló Budapest pesti oldalának egyik legzöldebb kerülete. Büszkék vagyunk erre,
és mindig azon munkálkodunk, hogy a „Zöld
Zugló” címre méltók lehessünk. Az Önkormányzat ezért különös figyelmet fordít a
kerületünkben található parkok, fák, zöldterületek gondozására. Emellett a lakossággal
összefogva, az elmúlt két évben újabb fákat,
virágokat ültettünk egy még zöldebb kerületért, egy még virágzóbb Zuglóért.

Program a „Virágzó Zuglóért”
Nagy sikernek örvendő programunk keretében az önkormányzat biztosítja az
elültetendő növényeket, az ültetéshez szükséges szerszámokat és a szaktudást,
a lakosok pedig elvégzik az ültetést, és vállalják az elkészült terület további
gondozását is. A program sikere minden várakozásunkat fölülmúlta: másfél év
alatt több mint 500 utcafront szépült meg Zugló szerte, az ültetésekben pedig
több mint 2000-en vettek részt.
A program alapvető célja a közösségépítés és a tudatos szemléletformálás
megteremtése, erősítése.

Zugló tisztán még szebb
Zugló Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít
közvetlen környezetünk védelmére és tisztaságára,
melynek fontos része a kertekben, társasházak udvarán összegyűlt zöldhulladék megfelelő elszállításáról
történő gondoskodás. Ennek érdekében Zugló Önkormányzata az FKF Zrt. közreműködésével ingyenesen igényelhető zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít a zuglói lakosság részére.
Eddig két akció keretében közel 100 ezer zöldhulladék-gyűjtő zsákot osztottunk szét Zugló lakosainak.
Virágzó Zugló
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Az Önkormányzat a kerület tulajdonában lévő kerületi közutakról folyamatosan
szállíttatja el az észlelt vagy bejelentett illegálisan lerakott hulladékot, a bejelentéseket pedig továbbítja az illetékeseknek. 2011. év végéig közel 3.8 ezer
köbméter, 2012. szeptember végéig pedig közel 1.5 ezer köbméter illegálisan
lerakott hulladékot szállíttattunk el.
Zugló közterületeinek tisztántartását, karbantartását közmunka programunk
keretében foglalkoztatottak végzik, a munkát hatékony takarítógépek segítik. A
modern, multifunkcionális takarítógépek minden évszakban jól használhatóak.

Zöldellő közterületek
Kiemelt figyelmet fordítunk zöldterületeink gondozására, bővítésére.
A Zuglóban a nyilvántartott parkterületek nagysága kb. 1,7 millió négyzetméter. Az elmúlt időszakban tavaszonként a több mint 1000 m2
virágfelületre 27 ezer egynyári virág
kiültetésére és 360 cserje telepítésére került sor.
2011 tavaszán a Laky Adolf utca
fasorának rekonstrukcióját végeztük
el, 2012 őszén pedig a Korong utca,
a Lőcsei út, valamint a Jerney utca
hiányos, rossz állapotú fasorai újultak
meg.
A tavalyi évben 295 utcai sorfát
ültettünk, idén ősszel pedig összesen 515 fát telepítettünk.

Szemléletformáló iskolakert
A Liszt Ferenc Általános Iskola udvarának egy jól körülhatárolható részén a biogazdálkodás és kerti zöldhulladék-hasznosítás bemutatására alkalmas kert kialakítását tervezzük. A fejlesztő kertrész a diákok által betelepített és gondozott
növényágyások együtteséből, részben az iskolai természetismereti tantárgyak
tananyagában szereplő növényfajokból összeállított növénycsoportokból fog állni.
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Kultúra és közélet Zuglóban
Minden közösség életében fontos, hogy legyenek lehetőségek az összetartozás
érzésének erősítésére. Ennek érdekében bevezettük a Zugló Kártyát, támogattuk
a kerület kulturális és közéleti szervezeteit, és számos rendezvény szervezésével
igyekeztünk tovább építeni kerületünk identitását. Programjaink sikerességét a
magas részvétel bizonyítja.

Zuglói Filharmónia
Önkormányzatunk kiemelten támogatja az idén Prima Primissima díjra jelölt Zuglói
Filharmóniát, célul tűzve ki, hogy az hivatásos zenekarrá váljon. Az igényes munka
meghozta gyümölcsét: 2011-ben – eddigi tevékenysége elismeréseként – az
együttes elnyerte a Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet, Záborszky Kálmán karmestert
pedig Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki.
Az együttes 58 éve működik Zuglóban, ez idő alatt mindvégig nagy gondot
fordított a zuglói fiatalok zenei-kulturális fejlődésére. A kerület támogatásának
köszönhető, hogy egyre több fiatal diplomás vált zenekari taggá, így jelenleg 65
diplomás zenészt foglalkoztat a Zuglói Filharmónia.

Kultúra és közélet Zuglóban
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Színes programok mindenkinek
Minden évben különös hangsúlyt fektetünk a helyi közösségeket megmozgató,
összekovácsoló, a kerület nagyságához igazodó, fesztivál-jellegű rendezvények
szervezésére. Ennek keretében minden év májusában megszervezzük a Zuglói
Kulturális- és Sport Fesztivált, szeptemberben pedig a Zuglói Káposzta- és Borfesztivált. A Mogyoródi úti sportpályán megtartott rendezvényeken zuglói intézmények, szervezetek és civil közösségek mutatkoznak be.
Nemzeti-kulturális identitásunk, valamint a közösségi összetartozás erősítése érdekében fontosnak ítéltük új,
hagyományteremtő közéleti összejövetelek, a keresztény és polgári kultúrát
összefogó és megjelenítő rendezvények,
programok szervezését, ezért is indítottuk
útjára a „Zugló a nemzetért” hat alkalmas konferenciasorozatunkat, illetve
a Stefánia Szalon elnevezésű közéleti
beszélgető programsorozatunkat.
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A tavalyi év kiemelkedő kulturális
eseménye volt Kinszki Imre mártírhalált halt zuglói fotóművész munkásságának emléket állító kiállítás
a Herminamező Polgári Köre (Alapítva: 1990) közreműködésével Zuglóban, a millenniumi földalatti kerületi
állomásain, valamint testvérvárosunkban, Berlinben.
2011. október 21-én, országosan is
egyedülálló, nagyszabású ’56-os ünnepi megemlékezést szerveztünk a Zuglói Filharmóniával karöltve a SYMA Rendezvényközpontban, mintegy 4000 gyermek és pedagógus részvételével.

Kerületünk díszpolgárai
2011-ben ítéltük oda első alkalommal a „Zugló Díszpolgára” címet,
melyet elsőként Baranyi László színművész, Kardos Péter főrabbi és Hajnal
György plébános vehettek át. 2012-ben Kökény Roland olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó, Szabó Gabriella olimpiai bajnok magyar kajakozó,
Berki Krisztián olimpiai és kétszeres világbajnok magyar tornász, lólengésspecialista, Dánandrássy Katalin tanító, költő, valamint Nagy Anna színművész
kapta a megtisztelő címet.
Kultúra és közélet Zuglóban
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Kulturális központjaink
A Cserepesház műhelyeiben több tucat hagyományőrző, kézműves, sport, egészségmegőrző és rekreációs, valamint művészeti programból választhatnak a látogatók. A szabadidős foglalkozások kedvező térítési díjakért látogathatók, és az
intézmény minden korosztályt kiszolgál a kisgyermekektől a nyugdíjasokig.
Kiemelkedő sikernek örvendett a Gyermekek Hete eseménysorozat 2012 májusában. A programban partnerként jelenlévő Mezőgazdasági Múzeummal a
kapcsolatot a Múzeumok Éjszakáján is kamatoztattuk, ahol Zugló önálló színpadi
műsorral várta a látogatókat.
A Lipták Villa családi programok és szolgáltatások folyamatos működtetését
látja el a változó igényeknek megfelelően: családi vasárnapok, különböző témájú
szabadidős és klubfoglalkozások, napközis táborok helyszíne. Itt rendezik meg a
hagyományos Zuglói Bábfesztivált, melyet határon túli csoportok is határtalan
szeretettel látogatnak.
Kiemelt jelentőséggel foglalkozunk a látássérültekkel: Zugló ezen intézményében
működik Közép-Európa egyetlen vakokból álló színtársulata, a Vakrepülés
Színjátszó Egyesület.
A Zuglói Ifjúsági Centrum igen népszerű a környékbeli, főleg a középiskolás korú
diákok körében. Példaértékű, hogy a fiatalok egy része önkéntesként is segíti az
intézmény tevékenységét. Az intézmény kiemelt célja a tehetségek felfedezése.

Civil Ház látványterve
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Az elmúlt két évben a ZIC szervezte meg az Európai Mobilitási Hét zuglói
eseményét és az Autómentes Napot. 2011-ben az iskolák részére aszfaltrajzversenyt
hirdettünk, az alkotásokat a diákzsűri kerékpárral látogatta végig Zuglóban. 2012ben interaktív játékokra hívtuk a zuglói iskolákat.
A helyi civil közösségek színtere lesz a hamarosan létrejövő zuglói Civil Ház,
melyben megtalálható lesz egy 230 fős színházterem, nagyméretű kiállító terem,
három klubterem, nyitott könyvtár, olvasósarok, valamint büfé. A Csertő park 12.
szám alatt létrejövő kulturális létesítmény megvalósulásának köszönhetően az
épület környezetét is rendbe tesszük.
A régóta várt új, sokszínű helyszín létrehozásával célunk a helyi közösségek
építése és az összetartozás erősítése.

Zugló Városkártya
A 2011-es év kiemelkedő újítása a Zuglóban működő kis- és középvállalkozások
segítésére is létrehozott lakosságbarát közösségi kártyarendszer, az úgynevezett
Zugló Városkártya bevezetése volt. A kártya valamennyi zuglói számára díjmentes,
az igénylők a programhoz csatlakozó több mint 150 zuglói, országosan pedig
mintegy 2000 vállalkozó szolgáltatásából kapnak kedvezményt. Kezdeményezésünk
sikerességét jelzi, hogy elindítása óta több mint 9000 kerületi lakos csatlakozott
a programhoz, és további háromezer kártya kiadása jelenleg is folyamatban van.

www.zuglokartya.hu
www.zugloilapok.hu
A ZUGLÓI HÍRPORTÁL

Kultúra és közélet Zuglóban
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Zugló Öröksége
Kerületünk 77. születésnapja
alkalmából „Zugló öröksége”
címmel nyílt tárlat szeptember
26-án a millenniumi földalatti
Hősök terei, Széchenyi fürdői
és Mexikói úti megállójában.
A kiállítás a helyi védettség
alá helyezett zuglói épületeket mutatja be. Buza Péter
helytörténész szerkesztésében
egy képes kiadvány is megjelent, melyben a fotókat Sebestyén László készítette.

Civil szervezetek és egyházak támogatása
Zugló Önkormányzata minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik segíteni
és támogatni egyházi közösségeinket és a társadalmi önszerveződésre épülő
civil szervezeteket. Az Önkormányzat és a kerületi szervezetek között ennek
köszönhetően aktív, rendszeres kapcsolat áll fenn.
Az elmúlt két évben sportegyesületek, alapítványok, civil szervezetek és egyházak részére közel 60 millió forint támogatást nyújtottunk.
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Zugló mozgásban
Egy lendületes, dinamikus kerületben elengedhetetlen a megfelelő aktív kikapcsolódást nyújtó lehetőségek biztosítása. Célunk, hogy Zuglóban mindenki megtalálja a megfelelő szabadidős, illetve sportolási lehetőséget. Legyen szó akár a
legkisebbekről, akár kerületünk idősebb lakosairól, minden generációt igyekeztünk,
és a jövőben is igyekszünk segíteni egészségük megőrzésében.

Ovifoci sportprogram
2012. március 27-én dr. Papcsák Ferenc polgármester, dr. Molnár Andrea, az OviFoci Alapítvány kuratóriumának elnöke és Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja,
az alapítvány létrehozója aláírták azt a szerződést, melynek értelmében a kerület
öt óvodájában még ebben a tanévben öt, 6×12 méteres műfüves, palánkkal körbevett, és bármikor befedhető sportpálya épült meg. A szerződés értelmében a
beruházáshoz szükséges önrészt az önkormányzat biztosította. A Mályva Óvodában,
a Meseház Óvodában, a Zuglói Tihany Óvodában, a Rózsavár Óvodában és a
Pöttöm Park Óvodában épültek sportpályák, melyeket tapasztalataink szerint
nagyon szeretnek a gyerekek.
A 2012-ben sikeresen megvalósult öt pálya építése után sem szakad meg a
munka. Terveink szerint 2013-ban további két óvodában, a Csicsergő és a
Játékszín Óvodákban létesülhet műfüves focipálya a legkisebb tehetségek fejlesztésére.

Zugló mozgásban
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Zugló olimpikonjai
Kerületünk támogatta azokat a Zuglóban sportoló, illetve a kerületben élő sportolókat, akik kvalifikálták magukat a londoni olimpiára. Ez a kezdeményezés
korszakalkotónak minősül, ugyanis ilyen jellegű támogatást korábban nem nyújtott
az önkormányzat. Zugló büszke lehet arra, hogy a magyar olimpiai csapat 158
kvalifikált versenyzője között 20 olimpikon és három paralimpikon indulhatott a
kerületből Londonba, akik már eddig is számos győzelemmel öregbítették
világszerte hazánk és ezáltal Zugló hírnevét is.
A zuglói olimpikonok és paralimpikonok, akik a magyar olimpiai csapatnak több
mint a tíz százalékát tették ki: Kapás Boglárka úszó, Lovassy Krisztián kerékpározó,
Tóth Ildikó, Csabai Dóra, Kisteleki Hanna, Illés Anna vízilabdázó, Barta Nóra műugró,
Joó Abigél cselgáncsozó, Kasza Róbert öttusázó, Hidvégi Vid tornász, Szabó
Gabriella kajakos, Kökény Roland kajakos, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Paumann
Dániel kajakos, Mohamed Aida tőrvívó, Szász Emese párbajtőrvívó, Szávay Ágnes,
Babos Tímea teniszező, Módos Péter birkózó.
Paralimpikonok: Engelhardt Katalin és Ráczkó Gitta úszó, Szekeres Pál vívó.
Közülük Szabó Gabriella a kajak négyes, Kökény Roland a kajak kettesek versenyében olimpiai aranyérmet szerzett. Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Paumann
Dániel a kajak négyes tagjaként lett ezüstérmes. Rajtuk kívül még a BVSC-s vízilabdázó Tóth Ildikó, Csabai Dóra és Kisteleki Hanna, a KSI-s cselgáncsozó Joó
Abigél, a BVSC-ben úszó Kapás Boglárka végzett pontszerző helyen (4-6. hely).
Ha Zugló önálló ország lenne, akkor ezzel az eredménnyel a nemzetek pontversenyében a 36. helyen végzett volna, olyan országokat megelőzve, mint Kanada,
Svédország, Argentína, Belgium, Szlovénia vagy éppen Szlovákia.
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Nyugdíjasok sportolási
lehetőségei
Az önkormányzat kiemelt fontosságú
feladatnak tartja sportolási lehetőségek biztosítását az idősebb korosztály
részére. Ennek keretében biztosítjuk
nyugdíjasok számára a nordic walking
technika elsajátítását és gyakorlását.
A foglalkozás, melyet a résztvevők
hétfői, szerdai, illetve pénteki napokon
díjtalanul vehetnek igénybe az Egressy
út – Miskolci utca sarkánál lévő patakparton, rendkívül hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszti az állóképességet, izomerőt, mozgáskoordinációt.
Zugló önkormányzata támogatja a
nyugdíjasok úszáslehetőségét ingyenes uszodabérletek kiosztásával.

Stratégiai együttműködés
Ferencvárossal
Stratégiai együttműködési szerződést
írt alá dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere és Kökény Beatrix, az FTC
Kézilabda Sport Kft. ügyvezető igazgatója Kőbányán a Főtáv-FTC Kézilabda Arénájában.
A megállapodás számos előnnyel jár számunkra. Ilyen például a fiatalok
delegálása sporttáborokba, vagy a sporteseményeken való részvétel. Zugló Önkormányzata cserébe támogatja az intézményeiben folyó tehetségkutatást, a
testnevelés órákon pedig oktatni fogjuk a kézilabdát, illetve a tanintézetekben
kézilabda programokat szervezünk.

Zugló mozgásban
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Zugló a jövő generációért
A felnövekvő generáció magas szintű oktatása, nevelése számunkra alapvető
kérdés. Büszkék vagyunk a kerületünkben található oktatási intézmények kiemelkedő színvonalára, oktatóink és diákjaink elért eredményeire. Az elmúlt két
évben számos lépést tettünk ennek érdekében, de a következő években is azon
leszünk, hogy a már most elsőrangúnak mondható színvonalat tovább emeljük.

Zugló a tehetségekért
2011 áprilisában indítottuk útjára a Zuglói Tehetségprogramot, amelyben 10 önkormányzati fenntartású iskola vesz részt. Célja, hogy minél több tehetséges zuglói
tanulónak tudják az iskolák megteremteni azokat a feltételeket, amelyek segítik
tehetségük kibontakozását.

Zugló a jövő generációért
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Zugló évek óta figyelemmel kíséri és értékeli az általa fenntartott óvodákban
folyó nevelés eredményességét.
Fontos számunkra, hogy minden óvodába járó gyermek megkapja a személyisége
és képességei kibontakoztatásához szükséges nevelést. Ennek érdekében döntöttünk arról, hogy támogatjuk egy, a gyermekek mozgásfejlesztését, anyanyelvi
és értelmi képességeinek fejlődését segítő kerületi szintű mérési, fejlesztési
rendszer kidolgozását.
Támogatásunkkal egy új rendszer került kidolgozásra és bevezetésre a kerületi
közoktatási intézményekben is. Az általános iskolákban plusz matematika,
magyar, ének, testnevelés órák biztosításával, a fejlődés rendszeres mérésével,
az eredményekre épített egyéni fejlesztési tervek alapján végzett fejlesztésekkel
valósul meg.
A végső cél pedig az iskolákba járó gyermekek fejlődése, tanulása során
jelentkező problémák minél korábbi felismerése, a fejlesztéshez kidolgozott pedagógus továbbképzések és fejlesztő modulok alkalmazásával a tanulók eredményes
fejlesztése.

Kerületünk kiváló diákjai
A kerületünk által fenntartott iskolák minden évben kiemelkedő eredménnyel szerepelnek a tanulmányi versenyeken. Legyen
szó akár humán tárgyakról, akár reáltárgyakról vagy éppen sportról, Zugló diákjai
kiemelt helyezéseikkel bizonyították tudásukat.
Külön meg kell említenünk a Szent István
Király Zeneművészeti Szakközépiskolát,
hiszen számos zenei díjat köszönhetünk nekik.

Szent István Gimnázium
Januárban jelent meg a 100 legjobb magyar középiskola című kiadvány, amely
a Szent István Gimnáziumot 2. helyre rangsorolta a hazai középiskolák között.
További örömteli hír, hogy az iskola igazgatója, Lázár Tibor nemzeti ünnepünk,
augusztus 20-a alkalmából átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést.
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Sikeres zuglói diákok: Szél Stefánia, Koczkás Martin, Krámer Péter, Fülöp Anna és Knollmayer Gergő

Sportoktatás a jövő bajnokaiért
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumával kötött megállapodásunk eredményeképpen
Zugló fenntartásába került a korábban alapítványi felügyelet és irányítás alatt
működő Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai
Intézet. A közelmúlt nevelési-oktatási intézmények működtetési gyakorlatában
egyedülálló, hogy egy kerületi önkormányzat – önként vállalt feladatként –
átvállalja egy alapítványi tulajdonban lévő intézmény fenntartását, működtetését.
Ezzel az iskolával jelentősen gazdagodott, színesebb lett kerületünk oktatási
profilja, hiszen az intézmény az alapfeladatain túl országos szinten is kiemelkedő
szerepet játszott és játszik ma is a magyar élsport utánpótlás-nevelésében.

Terveink az oktatás területén
A közeljövőben megvalósuló „Legyél te is Öko!” kampányba Zugló egy helyi
óvodát és egy általános iskolát szeretne bevonni. Az intézményeken keresztül egy
olyan öko óvoda és iskola jön létre, amely szelektív hulladékgyűjtésben mintaként
szolgálhat a kerület többi oktatási intézménye számára.
Az Óvodafejlesztés elnevezésű felhívásra benyújtott pályázatunk arra irányul,
hogy az összes zuglói óvodában a nevelés megfelelően készítse fel az gyermekeket
arra, hogy a lehető legkisebb legyen az általános iskolai lemorzsolódás. A
pályázati kiírással összhangban az óvodapedagógusok képzésére és új módszertani
elemek beépítésére van lehetőség.
Zugló a jövő generációért
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Gondoskodó Zugló
Zugló törődik az itt élő emberekkel. Segítséget nyújtunk a megfelelő életkörülmények megőrzésében és hosszú távon való fenntartásukban. Az elmúlt két
évben támogattuk a kerületünkben élő rászorulókat, megoldottuk a hajléktalanok
téli lakhatási problémáját, közmunka programunk keretében pedig több mint
60 embernek nyújtunk munkalehetőséget.

A Szociális Gondozó Szolgálat átszervezése
Idén megtörtént a Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat átszervezése, amely a kerületben több mint 1100 időskorú számára biztosítja a szociális alapellátásokat. A
megnövekedett igényekhez igazodva a képviselő-testület döntésének értelmében
50 készülékkel bővült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer, így az idei
évtől Zuglóban már 80 jelzőkészülék működik a program keretében.
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Zuglói közmunka program
Dr. Papcsák Ferenc polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat
65 millió forint működési támogatást
biztosított az Önálló Zuglói Közmunka
Program elindítására.
A jelenleg is tartó program keretében
60, szociálisan krízishelyzetbe került embertársunknak biztosítunk munkalehetőséget, akik elsősorban a zuglói közterületek szebbé, tisztábbá, élhetőbbé tételéért dolgoznak.

Zuglói Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
Az idei évben újjáalakított Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja a kerületben előforduló drogproblémák feltárása, a helyi stratégia kidolgozása, a
zuglói kábítószer-probléma visszaszorítása, a prevenciós és egészségmegőrző
programok összehangolása, illetve a segítségnyújtásban résztvevő kerületi intézmények, egyházi közösségek és civil szervezetek jól működő hálózattá szerveződésének elősegítése.
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Életet mentett a defibrillátor
A zuglói lakosok, valamint az átutazó
polgárok személyes biztonságérzetének
növelése érdekében, idén tavasszal félautomata defibrillátorokat helyeztünk
el a Bosnyák téri Vásárcsarnokban, az
Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion metrómegállóiban, valamint a Zuglói Polgárőrség gépjárműveiben.
Kezdeményezésük szükségességének
legfőbb bizonyítéka, hogy egy ilyen eszközzel egy ember életét sikerült megmenteni!
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Egészségmegőrzés, egészségvédelem
Kiemelten fontos számunkra a lakosság egészségügyi ellátása, különösen a felnövekvő nemzedék egészségének megőrzése. Ennek érdekében kerületünk másféléves korig – 2011-ben több mint 1,5 millió forinttal támogatta az agyhártyagyulladás megelőzését szolgáló védőoltás beadását. Ezt a kezdeményezést a
jövőben is folytatjuk.
A humán papillomavírus (HPV) a méhnyakrák kialakulásáért leginkább felelős
fertőző vírus, de egyéb daganatféleségeknek is okozója. Ezért Zugló folytatja azt
az oltási programot, melynek keretében ingyenesen biztosítjuk a HPV védőoltást
a 2001. és a 2002. évben született leánygyermekek részére.
A lakosság gyógyszerellátásának folyamatos biztosítása érdekében kerületünk
forrást biztosít az Örs vezér terén működő éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertár
működéséhez.
2011-ben döntöttünk arról, hogy kerületünk 10 millió forint támogatást biztosít a
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza III. számú Csecsemő
és Gyermekgyógyászati Osztály felújításának költségeihez.

Aktív időskori program
A program általános célja, hogy az
idősek társadalmi és gazdasági integrációjának területén a résztvevő
szervezetek (önkormányzatok, központi hatóságok és egyéb közérdekű
szervezetek) széles körben hasznosítható, előremutató és innovatív
megoldásokat felmutató tapasztalatokat szerezzenek.
A program keretében kerületünk
az idősödő lakosság aktivitásának
és életminőségének javítására irányuló önkormányzati kezdeményezésekhez kíván hozzájárulni.
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Felelős kiadó:
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
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