Zugló Megújul
Összegzés az elmúlt négy év eredményeiről, eseményeiről

Tisztelt Zuglói Lakosok!
Munkás és eredményekkel teli négy évet tudhatunk
magunk mögött. Tele erővel, tettvággyal és büszkeséggel
indultunk neki 2010-ben Zugló vezetésének. Amikor azonban hivatalba léptünk, komoly gondokkal kellett szembenéznünk: többmilliárdos adósság, pazarló önkormányzati
működés, százmilliós tanácsadói szerződések, elherdált
ingatlanok és elhanyagolt épületek, intézmények.
Az elmúlt négy évben céltudatosan tettük a dolgunkat. Költséghatékonyabbá
tettük a hivatalok működését, felbontottuk a pazarló tanácsadói szerződéseket,
stabilizáltuk a város költségvetését és beindítottuk a város fejlesztését.
Amikor fejlesztésekről kellett dönteni, nem a politikai hasznot hajtó látványberuházásokat választottuk, hanem a zuglóiakra gondoltunk! Büszkék vagyunk arra,
hogy minden fontos lépésünk előtt a Zuglói Konzultáció keretében kikértük a
város lakóinak véleményét. 2010 és 2014 között csupán pályázati forrásból
mintegy 2,5 milliárd forintot fordítottunk Zugló fejlesztésére. Számos intézmény
újult meg és sokaknak tudtunk segíteni a mindennapokban is. Gondoltunk az újszülöttekre, akiket születésükkor 20 ezer forinttal támogatunk. Törődünk nyugdíjasainkkal, akiket Erzsébet-utalvánnyal segítünk, elindítottuk a fiatalokat védő
programot, figyelünk a fiatal nőkre, munkát teremtettünk, térfigyelő kamerákat
helyeztünk el és megszereztük Zuglónak a BVSC-t, amely közel 6 milliárdos
vagyont jelent. Mindemellett teljesen eltöröltük Zugló adósságát!
Eredményeinknek köszönhetően Zugló ma sokkal biztonságosabb és emberibb
arcát mutatja. Ennek köszönhetően egyre többen választják otthonuknak
városunkat. Zuglóban élni jó!
Köszönettel tartozom minden zuglóinak azért, hogy türelmével és kitartásával
mellettünk állt az elmúlt négy évben. A közös munkának köszönhetően elindult egy
folyamat, amelyet mi, zuglóiak indítottunk el: Zugló gyarapszik, Zugló megújul!

dr. Papcsák Ferenc
polgármester

1

Tartalomjegyzék
Köszöntő

1

Tartalomjegyzék

2

Szeretik Zuglót, egyre többen vagyunk

3

Együttműködés a kerületi
rendőrséggel/ Mobileszközök

30

Eltöröltük Zugló adósságát
Hatékonyabb önkormányzat

4
5

Pályázatok, programok/ Zuglói
Önkormányzati Rendészet

31

Háromszor több pályázati forrás - két és
fél milliárd forintból fejlesztettünk
6
Megújuló ügyfélszolgálatok

7

Európaibb Bosnyák tér

8

Zugló Kártya – már huszonhatezer
családnak segítség

9

Civilek nélkül nem megy – 255 alkalommal,
összesen 56 millió forint támogatásban
részesültek
10-11
Gondoskodó Zugló – mindenki számít

12

Együttműködés a Történelmi
Egyházakkal

13

Tízezer Zuglói egy ügy mellett

14

Oktatás
A zuglói tehetségekért dolgozunk –
116 diáknak összesen 7,4 millió Ft-ot
adtunk
Versenyek, díjak, elismerések,
támogatások - Pedagógiai Nap
Kultúra
A kultúra mindenki számára
elérhető Zuglóban
Cserepesház és Tagintézményei

29

32
33

34
35

Zuglóban évente több mint tízezer
gyermek szórakozhtat ingyen
36-37
Zuglói Médiaszolgáltató

38

Tisztelet a legtapasztaltabb Zuglóiaknak 15

Civilek közreműködésével megszületett
a Zuglói Jazz
39

Zugló a család minden tagjáról
gondoskodik

16

Nyári zuglói színházi esték,
a Liget Galéria megmentése

Zuglóban vigyázunk egymásra

17

Egészségügy

18

Zugló figyel minden nőre és anyára

19

Az átlátható Zugló

20

1,2 milliárd iskolák, óvodák felújítására 21
Elindult a város megújítása

22

Zöld Zugló

23

Panoráma kép a Bosnyák Térről

24-25

Virágzó Zugló, Közösségi Kert,
Rákos-patak

26

Közösen tisztítjuk meg Zuglót

27

Ötször többen dolgoznak,
mint korábban

2

Közbiztonság
Biztoságosabb Zugló

28

40

Sport
Hatmilliárdos vagyonnal gyarapodtunk –
Zuglóban a sport midenkié
41
Támogatjuk a tehetségeket, hiszen
bárkiből lehet Kökény Roland vagy
Szabó Gabriella!

42

Egymilliárdos fejlesztés a BVSC-nél

43

Mogyoródi úti sporttelep,
Lantos sporttelep

44

Iskolai műfüves pályák/Ovi-Foci/
Együttműködés a FTC-vel

45

A jövő Zuglója
Folyamatban lévő tervek,
megvalósítások

46

Zárszó

48

47

Szeretik Zuglót, egyre többen vagyunk
ZUGLÓ. Budapest XIV. kerülete, vagy Magyarország hetedik-nyolcadik legnagyobb
városa. Nézőpont kérdése. Az biztos, 1.813 hektár területét jelenleg közel 115 ezer
állandó lakos (tartózkodási engedéllyel itt élőkkel együtt: 123 ezer fő) lakja. A
fővárosi átlaghoz képest magasabb a nők (56 százalék) és a nyugdíjasok aránya,
akik az itt élők harmadát teszik ki.
Lakóhellyel bejelentettek száma Zuglóban
év
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Látható, a jelenlegi önkormányzati ciklusban mintegy
ezer fővel nőtt az állandó lakosok száma, viszont ezen
belül a 14 éven aluliak kilencezerrel lettek többen.
Zugló saját történetét 1935. október 1-jétől jegyzi,
akkor jött létre. A negyvenes évekig a bolgárkertészek
uralták a területét, akik csak a 60-as évektől kezdődő
hatalmas lakótelep építések után szorultak ki végleg a
kerületből. (Emléküket – a példás testvérvárosi együttműködés jelképeként is felfogható – a Bolgár Állam
ajándékaként felállított – ívó-kút és szobor együttes
őrzi a Bosnyák téren.) A családi házas övezetek mellett,
lakótelepek, nagypolgári villák, régi bérházak és új
építésű lakóparkok is jellemzik Zuglót. Ugyanilyen
vegyes a lakosság szociális összetétele - foglalkozásra,
végzettségre, vallásra, politikai irányultságra nézve.
Nagyon különbözőek. Egy dologban azonban egyet
értenek: Mindenki élhető, biztonságos, szerethető,
zöld Zuglóban kíván élni.
Ezért választottak 2010 őszén Fidesz-KDNP vezette
önkormányzatot és élére Papcsák Ferencet.

NAGY-ZUGLÓ

RÁKOSFALVA

TÖRÖKŐR

VÁROSLIGET

A következőkben ennek a városvezetésnek, azóta
elvégzett munkája kerül górcső alá.
KIS-ZUGLÓ

Zugló
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Eltöröltük Zugló adósságát
A zuglóiak bizalmát 2010-ben elnyerő új városvezetés rendkívül nehéz helyzetben
kezdett munkához. Az önkormányzat pénzügyi helyzete instabil volt, a költségvetés
10-15 százalékos hiánnyal (3-4 milliárd forint) birkózott. 1990 és 2010 között
felélték a kerület ingatlanvagyonának döntő többségét, ugyanakkor pazarló
módon működtették az intézményrendszert. A Bosnyák téri terület eladásából
származó nettó 3,3 milliárd forintot a 2006-2010 közötti időszak vezetése saját
működésére fordította, elköltötte, holott ebből kellett volna létrehozniuk – többek
között – az új Tanuszodát. Jelentős mértékű adósságszolgáltatási kötelezettség is
terhelte Zuglót 2010-re, a részben svájci frankban jegyzett, ötmilliárd forintos
kötvénykibocsájtás következtében. Mégis elmaradtak a szükséges fejlesztések,
így ez időre már a kerület intézményrendszere is nagyon rossz állapotba került.
Ennek ellenére az előző ciklusban évente 800 millió forintnyi összeget költöttek
különböző tanácsadói szerződésekre,
köztük számos olyanra is, amelyről
képtelenség volt a későbbiekben felkutatni bármilyen teljesítésigazolást is.
A helyzet felmérése után az önkormányzat jelenlegi vezetése a tanácsadói szerződéseket átvizsgálta és a
ciklus elején elengedhetetlen tanácsadások után mára gyakorlatilag megszűntette ezeket a tevékenységeket,
ugyanakkor ebben az időszakban elvégzett munka nélkül nem történtek
kifizetések.
Az elmúlt négy évben stabilizálták
a költségvetést, racionalizálták a hivatal és az intézményrendszer működését.
Az állam szerepvállalásának is köszönhetően Zugló vezetése 2014 elejére felszámolta, „lenullázta” örökségül
kapott nyolcmilliárdos adósságát,
amellyel – a megszűnt adósságszolgálat
révén –, újabb fejlesztési forrásokat
teremtett a kerület számára.
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2010-2014 – Önkormányzati munka a számok tükrében

Hatékonyabb önkormányzat
A ciklus elején a pénzügyi
helyzet stabilizálásával párhuzamosan megkezdték az
önkormányzat és intézményeinek racionalizálását. Optimalizálták a működési költségeket, megszüntetve az
addig tetten érhető pazarló
gazdálkodást. A szakmai tevékenységek átszervezésével
felszámolták a sokszor fellelhető párhuzamos döntéshozatalt, munkavégzést.
Az önkormányzat folyamatos monitoring vizsgálatainak hatására 2012 tavaszán újra áttekintették a
Polgármesteri Hivatal feladatköreit, szervezeti felépítését és a gazdaságos, célszerű
munkavégzés szempontjainak fokozottabb érvényesítésének érdekében – a jegyző
javaslatára – újabb változtatásokra, ésszerűsítésekre került sor. A hatékonyságnövelő
intézkedésnek két főbb, a lakosságot is érintő eleme volt. A városüzemeltetés és a
közterület kezelés is a nevet és részben funkciót váltó Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt-hez került. A főépítész
által vezetett Városfejlesztési Osztályon
pedig nagyobb hangsúlyt kapott a városfejlesztés, a tervezési folyamatok során
ezzel biztosítva a városfejlesztés és a
városrendezés szoros egységét, magas
szakmai színvonalát.
2013. január 1-től 92 fő államigazgatási
feladatot ellátó dolgozó, valamint a Gyámhivatali és az Okmányirodai feladatok
átkerültek a Kormányhivatalba.
Az önkormányzat és az intézményrendszer, többszöri, jelentős átalakítása
alatt a munkavégzésben minőségromlás
nem keletkezett, a polgárok folyamatosan, zökkenőmentesen, idővesztés
nélkül folytathatták ügyeik intézését.

Önkormányzat és intézményei
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Háromszor több pályázati forrás –
két és fél milliárd forintból fejlesztettünk
2010-ben a súlyos finanszírozási helyzetet
öröklő új kerületvezetés elodázhatatlan intézményfejlesztési kényszerrel is szembekerült. Az elmaradt fejlesztések mellett az
örvendetes módon növekvő gyereklétszám
miatt, valamint a zuglóiak életét más módon
segítő beruházásokhoz is újabb forrásokat
kellett találni. A pályázatok látszódtak az
egyik kitörési pontnak. Az önkormányzati
munka racionalizálása közben feltárták, hogy
az előző ciklusban a különböző osztályokon
dolgozó pályázati referensek munkája nem
volt kellően összehangolva. A hatékonyabb
és koordináltabb pályázatok érdekében
ezért 2011 nyarára felállították a Pályázati
Csoportot, amely a városvezetés irányításával
jelentős mértékben járult hozzá Zugló megújulásához.
Az elmúlt négy évben mintegy 1,5 milliárd forintot nyert a kerület, amelyből az
önkormányzat hozzájárulásával együtt 2,5
milliárd forint értékű beruházás, fejlesztés,
program valósult meg.
Így jöhetett létre többek között: a Csicsergő Óvoda új telephelye, a Zöld Lurkók
Óvoda emeletbővítése, a Mesevonat Bölcsőde építése. De, említhetnénk az
energetikai beruházások közül az Aprótalpak és Mókavár Óvodák napelemeit.
Hosszan sorolhatnánk a megújult iskolák, sportpályák, intézmények neveit. Sikeresen
pályázott a kerület a zuglóiak széles köreit segítő egyéb programokban való részvételre is, mint például az idősödő korosztályok életminőségének javítását célzó
Silver City, vagy az Egy jó szó Zuglóban projekt, amely – a Polgárőrség közreműködésével –, a bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett csoportokra fókuszál.
Ténykérdés az is, hogy ebben a négy évben, a szűkülő források ellenére Zugló
– az előző ciklushoz képest –, több mint háromszor annyi támogatást nyert el.
A pályázati forrásból
megvalósult vagy megvalósítás
alatt álló önkormányzati
projektek összértéke:

2.314.653.585 Ft
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Pályázatok

Elnyert
támogatás:

Európai Uniós
támogatás:

1.434.761.822 Ft 895.200.467 Ft

Hazai
támogatás:

Önrész:

539.561.355 Ft

879.891.763 Ft

Megújuló ügyfélszolgálatok

Évtizedek óta halogatott problémát orvosolt a városvezetés az önkormányzati
ügyfélterek és a Polgármesteri Hivatal felújításával. Az ide betérő ügyfelek és
dolgozók évtizedek óta méltatlan körülményeket tapasztalhattak.
Az önkormányzat épülete 1975-76-ban volt felújítva utoljára, 2010-re már tarthatatlanná kezdett válni a helyzet. A hivatal központi irattárában például olyan
gombaspórákat találtak, amelyek rákkeltőek, így az ott dolgozó munkatársak
életveszélyben dolgoztak. A képviselő-testület ezért a fertőtlenítés és az irattár
felújítása mellett döntött. Ebben a ciklusban megújult az épület többi belső része is:
folyosók, lépcsőházak, a szobák és mosdók, továbbá festési és elektromos munkálatokat
is végeztek. 2013 októberében átadták a Polgármesteri Hivatal új ügyfélszolgálatát,
így végre méltó körülmények fogadják Zugló polgárait, akik könnyebben és gyorsabban
tudják ügyeiket intézni.
Már a ciklus elején befejeződött a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
komplex fejlesztése. Az Európai unió által is támogatott projekt százmillió forintba
került, melyből 89 milliót az unió biztosított. A komplex fejlesztés egyrészt infrastrukturális
bővítést és átalakítást, másrészt a szolgáltatások kiszélesítését is jelentette.
Megújult a Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületének központi ügyfélszolgálata is, valamint az ugyanott
található Okmányiroda, amelyet
teljes körűen akadálymentesítettek
is. (Lásd 12. oldal)
Látható, jelentős lépés volt az önkormányzat vezetése részéről, hogy
a rendszerváltozás óta elsőként, felújították ezeket az ügyfélfogadási
tereket, amelyek immár megfelelő,
kényelmes körülmények között fogadják az oda látogatókat.

Felújított Önkormányzat, Okmányiroda
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Európaibb Bosnyák tér
A Bosnyák tér Zugló megújulásának a szimbóluma.
A város főterének kialakítása már a harmadik ütemnél tart, hiszen a teljes átalakítás cikluson átívelő
beruházás. Az átalakítás részeként tervezte az
önkormányzat a piac átvételét is a Fővárosi Önkormányzat Csarnok- és Piac Igazgatóságától. Egyelőre a megvásárlás még nem sikerült – a főváros is
tervezi a modernizálást –, ám a zuglói városvezetés
továbbra sem tett le terveiről, hiszen fontosnak
tartja a megújulást, ráadásul úgy, hogy a piac
olcsó maradjon.
Ennek biztosítására az önkormányzat 2012 márciusában nyitotta meg az Új Őstermelői Piacot,
amelynek üzemeltetését saját cége, a Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. végzi.
A Bosnyák téri csarnok mögötti létesítmény a
nyitás óta eltelt időben méltán lett népszerű a
zuglóiak körében. A kulturált, rendezett körülmények között zajló árusítás során a vevők – a fenntartó önkormányzat eredeti szándéka szerint –
döntő többségében megfizethető árszínvonalú, magyar termesztésű zöldségekből,
gyümölcsökből és húsárukból válogathatnak. Az árusok – szinte kivétel nélkül –
igazolt őstermelők. A nyitás óta folyamatosak lettek az akciók és egyre bővül
a termékkínálat.
Az üzemeltető önkormányzati cég
lokálpatrióta módon vesz részt a vevők megnyerésében. Az elmúlt években már hagyomány lett Zuglóban a
Vásárol a Családunk elnevezésű általuk
szervezett és szponzorált rajzverseny,
amelyet 14 év alatti kisiskolásoknak
szerveznek, akiknek a családjukra jellemző vásárlási szokások ábrázolása
a feladatuk, elsődlegesen a magyar
termékekre fókuszálva.
A szervezők nem titkolt célja
a magyarságtudat erősítése a fiatalok körében.
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Önkormányzati Piac

Zugló Kártya –
már huszonhatezer
családnak segítség

Az egész zuglói képviselő-testület támogatta,
hogy a városvezetés 2011. május 1. napjával elindítsa a Zugló Kártya programot. A rendszer célja,
hogy a zuglóiak kedvezményes áron juthassanak
hozzá a kerületi vállalkozók termékeihez, szolgáltatásaihoz. Emellett a városkártya erősíti
a lokálpatriotizmust.
A rendszer révén a lakosság 5-50 százalékkal
csökkentett áron juthat különböző termékekhez,
szolgáltatásokhoz.
Az elmúlt évek alatt a városkártya bizonyított
a mindennapokban, már 26 ezer kártya van forgalomban, amely már nemcsak kedvezményszolgáltatásra használható, hanem közösségi beléptetési funkciókra is. (Például a Polgármesteri
Hivatal összes dolgozója is ezt használja a hivatali
belépésre, de az oda érkező ügyfelek is ilyen
ügyfélkártyákat kapnak az ügyintézésük idejére.)
Mára már Zuglóban és közvetlen környezetében 200, országosan pedig mintegy
1.300 kedvezményt adó helyen használhatják a lakosok Zugló Városkártyájukat.
Az igénybe vehető termékek skálája széles: ruhától a húsig, kerékpártól
a virágig terjed. A szolgáltatásokat pedig a cipésztől az építészig, élményfürdőktől
a nyelviskolákig lehet igénybe venni.
Kiemelt kerületi elfogadóhely többek között: Fővárosi Állatkert, Szépművészeti
Múzeum, Sugár Mozi, BVSC Uszoda, Mezőgazdasági Múzeum.
Az önkormányzat a jövőben is folytatni kívánja
a sikeres városkártya-programot.
Zugló Kártya
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Civilek nélkül nem megy – 255 alkalommal,
összesen 56 millió forint támogatásban részesültek
A civil egyesületeket, alapítványokat a kerület
jelenlegi vezetése nemcsak partnernek tekinti,
hanem anyagilag is támogatja. Hittel vallják,
a civil szervezetek értékes műhelymunkát végeznek,
izgalmas programokat rendeznek. Jelenleg mintegy
120 civil alapítvány és egyesület működik Zuglóban, valamint 13 kisebbség is, amelyek hozzájuk
kapcsolódva, aktív tevékenységük révén színesítik
a városrész életét. Az önkormányzat segítséget
nyújt a civil szervezeteknek és kisebbségeknek
abban is, hogy nyissanak a kerület lakossága felé, hiszen a civil mozgalmak megerősödése
és kiteljesedése jelentős szerepet játszik a közösségépítésben. A kerület civil életének
megpezsdítésére épült meg Zuglóban a Civil Szervezetek és Nemzeti Kisebbségek
Háza, amely egyben Amatőr- és Képzőművészeti Kiállító helyként is funkcionál.
A Cserepesház tagintézményeként működő, átadás előtt álló Csertő parki létesítmény
az önkormányzat tulajdona, átalakítása nettó 150 millió forintba került. A kerület
nemcsak az új közösségi teret bocsájtja a polgárok rendelkezésére, hanem megújítja
annak közvetlen környezetét a Csertő Parkot. Többek között 1.620 négyzetméter
térkövet, 519 négyzetméter betonburkolatot, 18 padot, 15 fát, 1.222 darab cserjét,
2.916 darab évelőnövényt használnak fel ehhez, mintegy 76 millió forintért.
Az Önkormányzat közvetlen anyagi támogatást is nyújt. Minden évben egy alkalommal a költségvetés elfogadását követően pályázat útján támogatásra kerülnek
azon civil szervezetek, egyházak, alapítványok, sportegyesületek, nevelésioktatási intézmények, amelyek a kerülethez kapcsolódó vagy kerületi lakosokat
érintő programokat szerveznek (nyitott programok), az önkormányzat közigazgatási
területén belül székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat
közigazgatási területén belül működik.
A civil szervezetek, egyesületek és alapítványok 2011-2014 között az alábbi
önkormányzati támogatásban részesültek: Alapítványi támogatás: 99 alkalommal
27.526.600 Ft. Civil Egyesületi támogatás: 156 alkalommal 28.523.000 Ft.
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Kapcsolat a Civil Szervezetekkel

Stefánia Szalon
A kerület 2010-ben megválasztott irányítói nemcsak anyagilag, materiális juttatásokkal, infrastruktúra biztosításával támogatja a civil szervezeteket és alapítványokat, hanem különböző rendezvényekkel. Sokat közülük velük együttműködve
valósítottak meg. Elismerésükről, pedig díjakkal, kitüntető címekkel gondoskodnak.
Ebben a ciklusban egymást érték azok az események, amelyeket az önkormányzat
szervezett, elég, ha csak a diktatúrák áldozatainak emléket állító fórumokat,
a Zugló a Nemzetért előadás sorozatot, a Stefánia Szalon rendezvényeit a Zuglói
Napokat, vagy a Sportfesztivált említjük.
Rendszeresen támogatják a kerület elöljárói, a Szeretem Zuglót Egyesület és
a Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány által életre hívott Év embere díj
rendezvényeit, de számos egyéb kitüntetéssel, díjjal és elismeréssel is kifejezik a
hálájukat a kerületben élő és tevékenykedő polgároknak, civil szervezeteknek.
2011-ben alapította az önkormányzat a legrangosabb díját, a Zugló Díszpolgára
kitüntető címet, amelyet azóta, mindig a kerület születésnapján adnak át. Az elismerésben eddig 16-an részesültek.

Zugló első Díszpolgárai (balról): Kardos Péter főrabbi,
Hajnal György plébános és Baranyi László színművész
Kapcsolat a Civil Szervezetekkel
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Gondoskodó Zugló –
mindenki számít
Megkülönböztetett figyelmet fordít a fogyatékkal
élőkre Zugló önkormányzata. A kerület jelenlegi irányítói hivatalba lépésük előtt tett ígéreteikhez híven
kiemelt feladatként kezelték az elmúlt időszakban
a fogyatékkal élők helyzetének javítását, hiszen itt
működik a Vakok Állami Intézete, a Gyengénlátók
Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye és Diákotthona, a Hallássérültek
Tanintézete vagy a mozgáskorlátozott gyerekekkel
foglalkozó Mozgásjavító. Jó kapcsolatot ápol velük
az önkormányzat vezetése, akik minden hátránnyal
élő embert tömörítő szervezet megkeresésére segítőkészen reagálnak.
Tavaly írták alá azt a megállapodást, amely alapján legalább két fővel, több
fogyatékkal élőt alkalmaznak a hivatalban. Támogatta az önkormányzat a „Közösség
Lámpásai” nevű programot, amelyben látássérülteket és más fogyatékkal élőket
segítő mentorokat képeznek ki. Zugló segítséget nyújtott a Hermina úti Cserf-S
Családi Erőforrás Központ létrehozásában és a kerületben évente rendeznek
Kulturális Esélyegyenlőségi Fesztivált is.
Akadálymentessé tették az önkormányzat épületeit, mint például Okmányirodát,
amelynek pályázati forrásból történt meg teljes körű infokummunikációs és
fizikai átépítése.
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Kiemelt ﬁgyelem a hátránnyal élőkre

A civil szervetek mellett az
egyházak is számos pozitív
társadalmi folyamat kezdeményezői és támogatói. Egyrészt azzal, hogy felhívják a
hatóságok figyelmét a megoldandó problémákra, másrészt szervezeteik, alapítványaik által konkrét társadalmi
feladatokat tudnak felvállalni.
A helyi közösségek megerősítésében, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításában pedig hagyományosan élen járnak a történelmi
egyházak. Zuglóban is érdemesnek találta az önkormányzat a felekezetekkel való
összefogást, hogy együtt tegyék jobbá, egészségesebbé környezetüket. Létrehozták
az Egyházügyi Tanácsot, e testület keretében együtt tudják megbeszélni a felmerülő
problémákat, lehetőségeket, szót ejteni a rendelkezésre álló támogatások elosztásáról.
Az önkormányzat komolyan veszi az egyházakat, a helyi polgárok lelki gondozásának
ügyét és anyagilag is támogatja törekvéseiket, hozzájárul templomaik,
imaházaik felújításaihoz is.
A ciklus legjelentősebb és legemblematikusabb fejlesztése a Bosnyák
tér főtérré való átépítése, melynek
során – hetven év után – megépülhetett a Páduai Szent Antal templom
tornya. A torony szép és maradandó
emléke a példás összefogásnak, amely
a zuglói lakosok a Katolikus Egyház és
az önkormányzat között jött létre.
A kerület 40 millió forinttal járult
hozzá az építkezéshez, de vezetői –
magánvagyonukból – is segítették a
megvalósulást. Zugló többek között a Herminamezői Szentlélek Plébánia templomtető
felújítását is támogatta 16 millió forinttal, de azonnali segítséget nyújtott –
ugyancsak 16 millió forint értékben – a Thököly úti imaház életveszélyessé vált
épületének felújításához a Budapesti Zsidó Hitközségnek is.
Az önkormányzat 2011 és 2014 között pályázatokon keresztül 63 alkalommal
összesen 40.050.000 forint összegű támogatásban részesítette a különböző
egyházi szervezeteket.
Együttműködés a Történelmi Egyházakkal
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Tízezer Zuglói egy ügy mellett
Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt! Ez az alapgondolat, amellyel Papcsák
Ferenc, Zugló polgármestere 2011-ben elindította a máig folyamatosan zajló
Zuglói Konzultációt.
A közös gondolkodás erejében bízó polgármester a konzultáció célját abban
látja, hogy azzal lehetőséget tudnak biztosítani a kerület lakóinak, az őket érintő
legfontosabb kérdések megválaszolására. Ezáltal az önkormányzat vezetői közvetlenül tudnak informálódni olyan ügyekről, amelyek azelőtt nem, vagy nem
megfelelő hangsúllyal jutottak szerephez Zugló életében. Az elmúlt években rendszeresen jelentkező, sikeres konzultációs folyamat a legfontosabb területekhez –
a teljesség igénye nélkül: szociális- és gazdasági problémák, közbiztonság, környezetvédelem, egészségügy, oktatás, kultúra, sport, Zugló jövője, a fejlődés
irányai, prioritásai – kapcsolódóan, lehetőleg egyszerű kérdések megfogalmazásával,
közérthető formában biztosít visszajelzési lehetőséget a kerület minden egyes
polgára számára. A rendszeresen, nagy számban érkezett válaszok jelentős támogatást és segítséget jelentenek az önkormányzat vezetése számára a helyes
döntések meghozatalában, a megfelelő lépések megtételében.
A konzultációs folyamat két legfontosabb állomása a Hermina úti szakrendelő
és a BVSC sorsa voltak. A szakrendelő bezárását az előző ciklusban vetette fel
az MSZP-SZDSZ többség. A 2010-ben hivatalba lépett önkormányzati vezetés
viszont nem megszüntetni, hanem alapellátási központként megmenteni kívánta.
A konzultáción keresztül a lakosság kinyilvánította, a kérdésben az önkormányzat
jelenlegi vezetésével ért egyet, így a rendelő megmaradt, sőt a polgároktól
kapott biztatás alapján a kerület a járóbeteg-ellátás egészét sem adta át az államnak, hanem saját kezelésben tartotta azt. Közel 10 ezer zuglói állt ki a polgármester és támogatói mellett a BVSC átvétele kapcsán is, megmentve így
a patinás klubot, egyúttal hatmilliárd forintnyi ingatlan vagyonnal gazdagítva
a kerületet (lásd: 42-43. oldal).

Hermina úti szakrendelő
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Zuglói Konzultáció

Tisztelet a legtapasztaltabb Zuglóiaknak
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött.” Sütő András
író gondolatát tarthatta szem
előtt e ciklusban az önkormányzat vezetése, amikor kialakította szociális programját,
amelyben jelentős forrásokat
szántak a szépkorúakkal való
törődésre. Zugló lakosságának
harmada 60 év feletti és ezt
a tényt a kerület elöljárói
mindennapi tevékenységük
során sem felejtették.
Az önkormányzat sok olyan
lehetőséget biztosított a számukra az elmúlt négy évben,
mint a házi segítségnyújtást,
a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a gondozó szolgálatot, az ingyenes úszást
vagy éppen a nordic walkingot, amely támaszt nyújt
a mindennapokban, vagy lehetőséget ad az aktív pihenésre. Az Uzsoki-Modell támogatásával segít a kerület
az idősek egészségmegőrzésében is.
A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ öt idősek klubját is működtet, amelyben
változatos programokkal várják a 65 év feletti kerületi lakosokat. A városvezetés
– különböző pályázatokat nyerve – támogatja szépkorú lakosságát szabadidejük
hasznos és élvezetes eltöltésében. Ilyen például a Silver City program, amely
előadássorozatokon, nyelvtanfolyamokon keresztül javítja az idősebb polgárok
aktivitását, életminőségét. Virágcsokorral, emléklappal és ajándékcsomaggal
külön köszöntik a 90, 100, 100+ éveseket.
Sokat tesznek az idősek biztonságáért is. Erről szólt az Egy jó szó Zuglóban
program, a hevederzár akció a térfigyelő kamera rendszer kiépítése és
folyamatos fejlesztése is.
A nyugdíjasok kerültek a 2019-ig szóló Zugló Polgáraiért Cselekvési
Program (16. oldal) középpontjába is.
Fókuszban a nyugdíjasok
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Zugló a család minden tagjáról gondoskodik
A városatyák 2012 novemberében fogadták
el a 2013–2019 közötti időszakra vonatkozó,
„Zugló polgáraiért” cselekvési programot,
amely a kerület lakóinak nyújtandó ellátással
és szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat
tartalmazza és meghatározta azokat a célokat, amelyeket a gyermekek és fiatalok,
a családok, valamint az idősek érdekében
kíván megvalósítani. A határozat értelmében Zugló Önkormányzata mindenkori anyagi
lehetőségeit figyelembe véve határozza
meg az érintettek körét és a természetbeni
juttatások mértékét.
Ennek értelmében: 2013-ban 706 újszülött
családja vehette át az önkormányzat
20 ezer forintos támogatását. A 18. életévüket betöltő fiatalokat páros mozijeggyel
Lakatos Gábor, Lakatos Gáborné (Melinda),
és emléklappal köszöntötték. A 62. feletti
Lakatos Gergely Máté
nyugdíjasok eseti támogatására első alkalommal a karácsonyi ünnepkörhöz kötődően volt lehetőség, amikor 19.619 jogosult
személy vette át a háromezer forintos Erzsébet-utalványt.
2014-ben a költségvetés elfogadásával, az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a cselekvési program keretében kibővítették az eseti támogatásban
részesülők körét, ezentúl az öregségi nyugdíjasok mellett a rokkantsági és az özvegyi
nyugdíjban illetve árvaellátásban részesülők
is megkaphatják évente kétszer – húsvétkor
és karácsonykor – Erzsébet-utalvány formájában a támogatást.
A húsvéti ünnepkörhöz
kötődően idén 21.852
személy vette át az
ezúttal már négyezer
forintos utalványt.
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Zugló Polgáraiért Cselekvési Program

Zuglóban vigyázunk egymásra
A 2010-ben hivatalba lépő új
városvezetésnek, az ország
és Zugló helyzetét látva
egyértelmű volt a feladata.
Sűrűre kellett szőnie a szociális
hálót. Ezért is bővítették jelentősen a központok közalkalmazotti létszámát, csoportosítottak át forrásokat és alkották meg a Zugló Polgáraiért Cselekvési Programot.
A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ a kerület több mint 1.300 lakosa számára
biztosítja a szociális alapellátásokat. Jelentősen megemelkedett az igény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra. A szolgáltatást 2010-ben 40 darab készülék
biztosította, 2013. év végén már 158 darab készülék állt rendelkezésre. A jelzőkészülékek beszerzésére az önkormányzat biztosította a forrást a költségvetésből.
A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központon belül sikeresen működik az
új munkaerő közvetítő iroda. A központban a ciklus alatt több ezer gyermek és
nagyon sok család problémáival foglalkoztak. A központ évente 100 család karácsonyát támogatja, de koordinálja a rászorulók tűzifaellátását is.
Gyermekvédelem. Az önkormányzat a három év alatti kisgyermekek bölcsődei
ellátását az Egyesített Bölcsődék 11 telephelyén – az elmúlt évek bővítései eredményeként – már 945 férőhelyen biztosítja. Ami az idén további 52-vel bővül
a részben pályázati pénzből épülő Mesevonat bölcsőde átadásakor. Kiemelendő
az is, hogy a képviselő-testület
döntése szerint nem vezették
be a törvény szerint kivethető
gondozási díjat.
A kerület vezetése kiemelten
kezeli a hajléktalan ellátás
ügyét. Nem hagynak senkit az
utcán, évente közel ötmillió forinttal támogatják a Myrai Egyesületet, akik így a nappali melegedőjüket éjszakára is megnyitják
a rászorulók előtt. Nem véletlen,
hogy a ciklus alatt senki nem
fagyott meg Zuglóban.

Szociális Háló
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Az egészségügyi rendszer elsődleges célja a lakosság egészségi állapotának javítása.
A lakossággal összefogva ezért ragaszkodott a városvezetés a Hermina úti
szakrendelőhöz és ugyanezen okból maradt gazdája a járóbeteg-ellátásnak is (lásd.14.
oldal). Ugyanis nem tehernek tekinti az egészségügyi rendszerét, hanem olyan
eszköznek, amely segít a polgárok életminőségének javításában. Az önkormányzat
ezért jelentős összegeket áldoz a Zuglóban működő egészségügyre, támogatja az
eszközfejlesztéseket, korszerű vizsgálati berendezések beszerzését.
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat folyamatosan bővíti, szélesíti és specializálja
saját szolgáltatási palettáját. Az Örs vezér terén működő szakrendelőjükben
az ország első járóbeteg rendelés keretében működő Hypertonia Centruma nyílt
meg az idén a magas vérnyomásban szenvedő betegek érdekében. Ugyanott Terhesség-Diabetológia Centrum is megkezdte működését. Tekintettel a Zuglóban
nagy számban előforduló allergiás betegekre a Gégészeti szakrendelésen belül allergológiai profilt indítottak be. Ugyancsak az Örsön lévő rendelőintézet ad majd
otthont a leendő szájsebészeti szakrendelésnek, amellyel kapcsolatban már aláírták
az együttműködési szándéknyilatkozatot. A Hermina úti Szakrendelőben működő
Gyerekpszichiátria keretén belül Pszichopedagógiai profil kezdte meg működését,
amely elsősorban a gyerekek tanulási nehézségeinek megoldásában segít. A nagy
igényre való tekintettel Angiológiai profilt is beindítottak. (Az orvostudomány
e szakterülete az erek – artériák, vénák–, valamint nyirokerek betegségeit kezeli.)
Az önkormányzat ezekkel a fejlesztésekkel is a zuglói polgárok egészségének
megőrzéséhez, a várólisták csökkenéséhez kíván hozzájárulni.
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Egészségügy

Zugló ﬁgyel minden nőre és anyára
Az önkormányzat saját egészségügyi rendszerén túlmutatóan is igyekszik a lakosság
javát szolgálni. Ebben a ciklusban a kerület több pontjára defibrillátorokat helyeztek
ki, valamint a Zugló Polgárőrség gépjárműveit is felszerelték ezekkel a készülékekkel.
Az egyik ilyen eszközzel már életet is mentettek.
Évről-évre 3,6 millió forinttal támogatja a képviselő-testület az éjjel-nappal
nyitva tartó gyógyszertár (Örs vezér tere) működését a lakosság folyamatos
gyógyszerellátásának érdekében. Ötmillió forinttal segíti az Uzsoki Modell szűrővizsgálatait és tízmillió forintot biztosított
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház részére.
Nagyon fontosnak tartják a kerület elöljárói
a megelőzést is, különösen a felnövekvő nemzedék egészségének megőrzését. Ezért biztosított lehetőséget az önkormányzat a másfél
év alatti gyermekek agyhártyagyulladást
megelőző védőoltására. A program tavaly
1 .321 .335 forintba került és az idén is folytatódik. Több száz 10-17 év közötti leánygyermek Humánpapiloma-vírus elleni védőoltását is finanszírozta a kerület, hogy megóvja őket az esetleges rosszindulatú daganatos megbetegedéstől. Folytatták a bölcsődékben a sószobák kialakítását is.
Zugló erkölcsileg is igyekszik elismerni az egészségügyben dolgozókat.
Számos díjat, kitüntetést alapítottak és ítélnek oda minden évben az arra érdemeseknek. Ilyen például:
a Gyógyító Munkáért, Zugló Lakosságának Szolgálatáért, Gondozási Munkáért Díj, Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj, Egészséges Zuglóért Díj.
A kerületben folyó magas
szintű egészségügyi tevékenységet jól jellemzi, hogy
tavaly az Astellas-díj szakmai zsűrije Dr. Ádám Ágnes
zuglói családorvost választotta az Év Orvosának.

Egészségügy
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Az átlátható Zugló
Az önkormányzat már a ciklus elején megkezdte intézményrendszerének racionalizálását (5. oldal) Ennek során a korábbi Vagyonkezelőből, Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. lett. Az átalakítással azt kívánták elérni, hogy a cég az önkormányzat végrehajtó ereje legyen, a testületi ülésen született döntéseket hajtsa
végre, tevékenysége közvetlenül szolgálja a lakosságot. Tevékenységének két
legfontosabb ága, az intézményekkel kapcsolatos (műszaki, építési, karbantartási)
feladatok ellátása, valamint a városüzemeltetés (utak, terek, parkok, közművek).
Örvendetes tény, hogy Zuglóban 2010 és 2013 év vége között több mint kilencezer
fővel nőtt a 14 éven aluli gyermekek száma. A városvezetés ezért sokat áldoz az
oktatási-nevelési intézmények, korszerűsítésére, új férőhelyek biztosítására.
Zugló 11 tagintézmény működtetésével jelenleg 945 férőhelyen biztosítja
a gyermekek bölcsődei ellátását. Ebben a ciklusban a városvezetés 132 új
férőhelyet teremtett és még az idén – a sikeres pályázat után – megépülő Mesevonat Bölcsődével, ez a szám további 52 férőhellyel gyarapszik. Teljes körűen
újították fel a Móka-kacagás Bölcsődét. A korszerűsítések és bővítések révén
a Mazsola Bölcsőde 24, az Aprótalpak Bölcsőde 48 és a Meseház Bölcsőde
pedig 50 férőhellyel bővült 2010-óta.
A bővítéseknek köszönhetően kerületünk jelenleg 24 óvoda 28 telephelyének,
3.590 férőhelyén biztosítja az igénylők számára az óvodai nevelést. Teljes mértékben korszerűsítették a Mókavár Óvodát. Az Óperenciás Óvodában játszókertet
alakítanak ki az idén. Megújul a Tündérkert Óvoda is. Új telephellyel bővül
a Csicsergő Óvoda és új emeletet kap a Zöld Lurkók Óvoda, így mindkét helyen
60-60 fővel nő a férőhelyek száma. A tervek szerint kialakításra kerül egy 74
férőhelyes óvoda is a Dorozsmai úton.

20

Zuglói Zrt. – bölcsődék, óvodák, iskolák

1,2 milliárd iskolák, óvodák felújítására
A városvezetés komoly hangsúlyt
fektet az iskolák karbantartására, fejlesztésére. Minden nyáron folyamatos
munkák zajlanak az iskolákban. Az elmúlt három évben számos jelentős
beruházás is megvalósult. A Liszt Ferenc Általános Iskolában nagyszabású
homlokzat felújítás jött létre, emellett
megújultak a vizesblokkok és az épület
udvara is megszépült. Az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola többrétű felújítási munkálatain kívül az intézmény udvara is kompletten megújult. A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola impozáns
rendezvényeknek is helyszínéül szolgál,
így ennek megfelelő színvonalú felújítása történt meg a Járdányi és Lainberg termeknek, illetve az iskola hangversenytermének. A tornaórák számának emelkedése miatt folyamatosan fejleszti az önkormányzat az iskolák tornatermeit (pl. Móra Ferenc Általános Iskola), sportpályáit (pl. Széchenyi István
Általános Iskola). Az intézmények felújítása során majdnem minden esetben sor
került energiaracionalizálási beruházásokra is. Emellett a Megújuló energiaforrásfelhasználás növelése című pályázati kiírás keretében a zuglói önkormányzat két telephelyen, három intézményre nyert támogatást. A pályázat keretében az Aprótalpak
Bölcsődében, a Mókavár Óvodában és a Móka-kacagás Bölcsődében telepítettek
napelemeket, így csökkentve minimálisra az intézmények energiaszámláit.
Intézményi kivitelezési munkák évenkénti összefoglalása:

év:
beruházásra:
2011:
127 millió Ft
2012:
656 millió Ft
2013:
285 millió Ft
Össz.: 1.168 millió Ft

felújításra:
400 millió Ft
130 millió Ft
105 millió Ft
635 millió Ft

karbantartásra:
57 millió Ft.
140 millió Ft
405 millió Ft
602 millió Ft

Az idén a Csicsergő
és Zöld Lurkók óvodák, valamint a Mesevonat Bölcsőde beruházása önmagában egymilliárd forintot tesz ki. Emellett több jelentős volumenű
fejlesztés is megvalósul. Így elmondható, hogy várhatóan Zugló önkormányzata
ebben a ciklusban közel négymilliárd forintot fordít arra, hogy intézményeiben a
gyerekek nevelése, oktatása megfelelő körülmények között történjen.
Zuglói Zrt. – bölcsődék, óvodák, iskolák
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Elindult a város megújítása

A jelenlegi városvezetés azzal az eltökélt szándékkal lépett hivatalba, hogy
megújítja Zuglót. Ennek érdekében megkezdték a városrehabilitációt, amely már
negyven éve váratott magára. Ennek legfontosabb része a Bosnyák tér közösségi
térré, Zugló főterévé való átépítése, megújítása. A több lépcsőben végrehajtott,
cikluson átnyúló beruházás részeként nemcsak a térszerkezet újult meg, eddig ötezer
kétszáz négyzetméter térkő burkolatot raktak le és közel ötezer négyzetméter zöldterület rendezése történt meg, hanem vízi-játék is kialakításra került. Megújult a közvilágítás, még az idén a templom is díszvilágítást kap. Hetven év után megépült
a Páduai Szent Antal Templom tornya is. A beruházás az idei fejlesztésekkel együtt
eddig több, mint háromszázötven millió forintba került. A megújult Tisza István tér 20
millió forintba került, a Kövér Lajos tér komplex közterületi rekonstrukciója 160 millió
forint volt. Közel hétmillió forintot költöttek a Reiner Frigyes park térrendezésére.
Az önkormányzat feladata a tulajdonában lévő és kezelésébe tartozó közutak,
járdák fenntartása és felújítása. Zugló városa 147 kilométer útpályahálózatot és
közel 356 kilométer (!) – ez légvonalban nagyjából megfelel a Debrecen-Zalaegerszeg
távolságnak – közúti járdahálózatot üzemeltet. Jelentős források felhasználásával
ezért folyamatos a munkavégzés, aszfaltozás.
Idén kerékpártárolók kihelyezésére is
sor kerül Zugló több mint kétszáz pontján, mintegy 15 millió forint értékben.
Várhatóan őszig elkészítteti az önkormányzat az M3 autópálya bevezető szakaszán a zajárnyékoló falat is. A Sárköz
utcai védőfal az út közvetlen környezetében élők számára a zajhatások csökkentése miatt fontos. A beruházás értéke
meghaladja a 30 millió forintot.
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Városrehabilitáció, Városüzemeltetés

Zugló a főváros egyik legzöldebb kerülete. Mondhatni, Pest
egyik tüdeje. Becslések szerint
kertvárosi részén 500 hektár, a
Városligetnél 75 hektár zöldfelülettel rendelkezik. A városvezetés egyik legelőremutatóbb
intézkedése az volt, hogy a kerület településfejlesztési koncepciójának testületi elfogadásával egy időben változtatási tilalmat rendelt el, amelyet csak akkor oldott fel,
mikor hatályba lépett Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata, valamint
Zugló Kerületi Szabályozási Terve. A változtatási tilalom célja az volt, hogy a ZKVSZZKSZT módosítás hatálybalépéséig ne kerülhessen sor olyan jellegű beépítésre,
amely ellentétes lenne a módosítás koncepciójával. Ugyan is ez a szabályozás
teszi lehetővé, hogy Zugló megőrizze karakterét, építészeti értékeit, „zöld-Zugló”
arculatát, azaz Zugló a főváros élhető, szerethető kerülete legyen, maradjon.
A „zöld Zugló” arculatért azonban sokat kell tenni. Ebben a ciklusban: parkfenntartási
munkálatok keretében 108 ezer egynyári virág és közel 1.500 darab cserje
telepítésére került sor a folyamatos locsolás és növényvédelmi munkák, permetezések
mellett. Parksétány javítás során 1.340 négyzetméter új, térkő burkolatú sétány
létesült. A mintegy 40 ezer Zuglóban található fasori fa elöregedett, beteg
egyedeinek pótlására 1.756 darab sorfát telepítettek. A tereken és a parkokban
százat meghaladó számú pihenő padot és egyéb térbútort helyeztek ki.
Rendszeresen ellenőrzik,
fejlesztik, javítják és tartják
karban a Zuglóban található
43 darab közterületi játszótér eszközeit. A gyermekek biztonsága érdekében kiemelt feladat a
játszótéri eszközök szabványossági ellenőrzése.
Sor került egy játszósarok
építésére (Cinkotai út 27.),
amire 5.311.859 forintot,
játszótér felújításokra pedig
közel százmillió forintot
fordítottak.

Zöld Zugló
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A Virágzó Zugló utcafrontszépítő és közösségépítő program a polgármester
személyes kezdeményezésére 2011-ben vette kezdetét. A program elsődleges
célja, hogy a kerületi utcafronti ágyások és a mindenki számára látható előkertek
a lakosság és az önkormányzat együttes összefogásával boruljanak virágba.
A városvezetés biztosítja a földet, szaktanácsadást és a növényeket, a polgárok,
pedig saját maguk ültetik el azokat. Eddig 49.160 darab növény elültetésével vált
még szebbé Zugló. A program sikerét jelzi, hogy a több mint félezer utcafront megújításában háromezernél is többen vettek részt, megvalósítva az ötletgazdák
másik célkitűzését is, a közösségteremtés elősegítését.
Szintén Zugló zöld jellegének és a lokálpatriotizmus erősítésének céljából
építette meg az önkormányzat a kerület első közösségi kertjét. A ZUG Közösségi
Kertekért Egyesülettel karöltve a Zsálya utca és az Újváros park sétány sarkán
létesített 64 parcellát idén márciusban adták át a programban részt vevő civileknek.
Júniusban a közösségi kert mellé egy bemutató kertet és egy pihenőparkot is kialakított a városvezetés.
A kerület elöljárói átformálnák
a Rákos-patak környékét is.
Az elkövetkezendő években megvalósulna egy a vízfolyás mentén
található települések együttműködésével kialakítandó 44 kilométeres kerékpárút. A Rákos-patak menti zöldfelületi sáv lett tavaly
az EUROPAN elnevezésű nemzetközi városépítészi pályázat
magyarországi helyszíne, amelynek nyerteseit idén ki is választotta
a nemzetközi zsűri, így a terület
komoly fejlesztési lehetőség előtt
áll. A díjazott pályaműveket kiállítás
keretében mutatta be az önkormányzat a zuglóiaknak.
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Virágzó Zugló, Közösségi Kert, Rákos-patak

Közösen tisztítjuk
meg Zuglót
A városvezetés nem titkolt célja volt
Zugló köztereinek, utcáinak, parkjainak megújítása, megszépítése. Azonban hiába szép, rendezett, zöld a környezet, ha szemetes, hulladékkal teli.
Többek között a Bosnyák tér 2010-es
állapotát látva döntöttek úgy az önkormányzatban, hogy mindent el
fognak követni a rend és a tisztaság érdekében is. Részben ez motiválta a közfoglalkoztatási program erőteljes felfuttatását (28. oldal).
A közutak és közterek rendszeres gépi és kézi takarítása és a hulladékgyűjtés
mellett környezet-higiéniás járdatakarítási feladatokat is ellát a Zuglói Zrt.,
a kerület frekventált részein. Jelenleg összesen 128.674 négyzetméteren és 64.337
folyóméter hosszon végzik ezt a jellegű járdatakarítást.
Zugló közterületein – sajnálatos módon –, folyamatosan találnak illegálisan
lerakott lakossági hulladékot. Az önkormányzat az utóbbi négy évben közel
8.000 köbméter illegálisan lerakott hulladékot volt kénytelen elszállítatni.
A kerület jellegéből adódóan itt évről-évre hatalmas mennyiségű zöldhulladék
képződik. Zugló tisztasága, rendezettsége érdekében indította el az önkormányzat
zöldhulladék-gyűjtő programját. A polgárőrség bevonásával lebonyolított akció
nagy sikert aratott a polgárok körében, eddig
42.500 darab 110 liter űrtartalmú gyűjtőzsákot
biztosítottak ingyenesen a lakosság részére.
Sokat áldoz a kerület a graffiti-mentesítésre
is. A közterületeken tavaly elkezdték a graffiti
elleni védőréteg felhordását is. A rendkívül
költséges eljárást eddig 2.894 négyzetméteren
alkalmazták.
Zugló közterületein a fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg 15 kutyafuttató és egy kutyajátszótér található. Az itt találhatóakon kívül még
83 db. önállóan elhelyezett kutyaürülék-gyűjtőláda
is van, amelyeket rendszeresen ürítenek. A kulturált
és biztonságos kutyatartás elősegítése érdekében
mintegy ötezer kerületi lakos kutyájába térítésmentesen tetetett be az önkormányzat kutyachipet.
Köztisztaság
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Ötször többen dolgoznak, mint korábban
Az önkormányzat vezetői lehetőségeikhez képest mindent megtesznek
azért, hogy segítsenek a munkanélküliekké váló polgárokon. Ezért is hozta
létre a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központon belül, azóta már
sikeresen működő munkaerő közvetítő
irodáját, amelynek elsődleges célja,
hogy a zuglói munkavállalók és a Zuglóban működő cégek, vállalkozások
egymásra találjanak. Az önkormányzat
a közfoglalkoztatáson belül is kiemelt
feladatnak tekinti a munkanélküli zuglóiak munkához juttatását. Régebben
egy non-profit Kft. szervezte a közfoglalkoztatást, melynek keretében 50-60
fővel voltak jelen a kerületben. Az önkormányzat viszont megalkotta az Önálló
Zuglói Közmunka Programot és a Zuglói Zrt. vette át a közfoglalkoztatás szervezését. Ezáltal már összesen 206 fő dolgozott utcai takarítóként a kerületben.
Ez év tavaszán – az intézményekben foglalkoztatottakkal együtt – ilyen módon
már 300 embernek tudott munkát biztosítani az önkormányzat.
Egy ekkora területen működő városban rengeteg megoldandó, javítandó
feladat van. Ahhoz, hogy például az illegálisan lerakott hulladékot az önkormányzat
a közmunkásokkal el tudja vitetni, nem elég a lakosság jelzésére várni. Ezért
hozták létre a Kerületgondnokságot, amelynek a lakossági bejelentések ellenőrzése,
koordinálása mellett fő
feladata, hogy a jó gazda
szemével figyelje a kerületet, megoldandó
problémákat keresve. Például az utakon kátyú,
a közvilágításnál kiégett
lámpák, a köztereken szemét, a fasorokba korhadt
ágak után kutatva. Feladata a hibák gyors kijavíttatása és az elvégzett
munka ellenőrzése.
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Biztonságosabb Zugló
Az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja:
mindenkinek joga van biztonságos, erőszakmentes településen élni. A jelenlegi
városvezetés hivatalba lépése óta ezért,
a biztonságos, rendezett Zugló megteremtéséért dolgozik. Rozgonyi Zoltán alpolgármester vezetésével új közbiztonsági
koncepciót dolgoztak ki, melynek a „Mindenkiért felelősséggel tartozunk, és mindenki számíthat ránk” a vezérelve, főbb
szempontjai pedig: a gyors reagálás,
a költséghatékonyság és a közterületeken
az egyenruhások jelenlétének növelése.
Minden területen támogatták a rendőrség
és a polgárőrség munkáját, segítették korszerű technikai, mobil eszközökkel való ellátásukat (30. oldal). Ezek az intézkedések is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy
a zuglói rendőrség a bűnesetek felderítési mutatói alapján már a főváros harmadik
legeredményesebb kapitányságává vált. A lakosság további biztonságának érdekében számos akciót, programot szerveztek (31. oldal). A kerületben visszaszorították,
a Petőfi Csarnoknál teljesen felszámolták az illegális árusítást.
A ciklus elején a képviselő-testület felhatalmazása alapján átszervezték a térfigyelő-rendszert és annak üzemeltetését a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft-re
bízták. Tapasztalati tény, hogy a kamerák által ellenőrzött lakóterületeken jelentősen
csökken a bűncselekmények szám, ami növeli
a polgárok biztonságérzetét. Az önkormányzat
vezetése ezért 2012-ben a meglévő rendszer
bővítése mellett döntött. A 41 új térfigyelő
kamera három körzetben: a Bolgárkertész
utca, az Adria lakópark és az Ungvár utca
környezetében került telepítésre. A beruházás 119.462.413 forintba került. A korszerű
és hatékony rendszert a városvezetés döntésének értelmében az idén újabb 22 kamerával bővítik, ezekkel együtt 151 kamera
vigyázza majd a kerület rendjét. Így Zugló
térfigyelő hálózata az egyik legnagyobb
adatátviteli sávszélesség mellett, területileg
is a főváros legnagyobb lefedettséggel rendelkező rendszerévé válik.
Térﬁgyelő kamerák
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A kerületi rendőrséggel, polgárőrséggel való együttműködés keretében ebben a ciklusban folyamatossá váltak a közös járőrözések
a kerületben. Ezekben a közbiztonsági szerveken kívül az önkormányzat
vezetése is rendszeresen részt vesz. Az akciók során nemcsak
a vendéglátóhelyek működését ellenőrzik, hanem vizsgálják környezetükre gyakorolt hatásukat is. Feltérképezték a kerület, elhagyatott,
romos területeit is. Ennek eredményeképp felszámolták például
a Nimród kocsmát, amely a lakókörnyezetében élő emberekben
megbotránkozást, sőt félelmet keltett. De, ide sorolható a Kék Óvoda
környékének rendbetétele is. Havi rendszeresen kitüntetik a rendőröket, polgár- és kerületőröket, tűzoltókat. Évente mintegy negyven millió
forinttal támogatják túlmunkájukat és több tízmillióval éves jutalmazásukat.
Tárgyi eszközökkel, számítógépekkel (50 darab), autókkal, mobil eszközökkel segítették tevékenységüket. A ciklusban közel 23 millió forintért, öt darab önkormányzati
lakást újítottak fel rendőrök részére.
Tavaly novemberben, országos szinten is kiemelkedő felszereltségű mobil rendőrőrsöt avatott fel a kerületi önkormányzat a Fogarasi úti TESCO parkolójában.
Az új rendőrségi pont a nap 24 órájában áll a lakosság rendelkezésére. A beruházás
összege: 15.710.781 forint volt. 2012-ben mobil térfigyelő autó került felszerelésre
5.035.122 forintért, amely a kerület igény szerinti részét öt kamerával képes
ellenőrizni. Idén mind a 34 zuglói körzeti megbízott rendőr kapott szolgálati mobiltelefont a BRFK révén, amelyen keresztül a lakosság közvetlenül is elérheti őket.
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A lakosság érdekeit, biztonságát szem előtt tartva
a kerület vezetése számos,
programot, pályázatot szervezett. Pályázat keretében
adtak át kétszáz darab szénmonoxid érzékelőt, és közel
száz hevederzár felszerelését támogatták. Az Otthonunk Biztonságért elnevezésű társasházi kamerapályázat keretén belül, eddig 28.296.773 forint értékben
biztosították térítésmentesen a lépcsőházi bejáratoknál elhelyezett videó rendszer
kiépítését. A nemrég indult Biztonságos Szórakozásért programmal a 14-20 éves
korosztályt célozzák meg, azt megtanítva a fiataloknak, miként tudnak úgy szórakozni, hogy közben védve legyenek a káros hatásoktól. Az Egy jó szó Zuglóban
néven meghirdetett program a leginkább veszélyeztetett korosztályok (gyermekek,
idősek) önvédelmének felkészítésére, az áldozattá válás megelőzésére irányult,
több ezer kerületi lakos részvételével.
Az önkormányzat tavaly novemberben meghozott
döntésének értelmében ez év január 1-től kezdte
meg működését a közterület-felügyeleti jogkörrel
is felruházott Zuglói Önkormányzati Rendészet. (Ezzel
egy időben megszűnt a Kerületőrség). Az új intézmény
fő rendeltetése a közterületek rendjének biztosítása. Állományának tagjai közterület-felügyelőkként rendészeti
feladatokat ellátó hivatalos
személynek minősülnek.
Az egyenruhában szolgálatot
teljesítő felügyelők minden esetben jelvénnyel és rendészeti
igazolvánnyal rendelkeznek. A közterületeken a rend fenntartása mellett feladatuk még a lakosság biztonságát veszélyeztető, a polgárok nyugalmát zavaró, a közösség
érdekeit sértő cselekmények elleni hatékony fellépés.
Különös tekintettel – többek között – az illegális árusításra,
az állattartás szabályainak betartására, a köztisztaságra.
A rendészet felállításának, intézkedéseinek célja elsődlegesen
nem a büntetés, hanem a közösség érdekében, a jogkövető
magatartásra való nevelés.
Pályázatok, programok / Zuglói Önkormányzati Rendészet
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A zuglói tehetségekért dolgozunk –
116 diáknak összesen 7,4 millió Ft-ot adtunk
A legjobb befektetés a jövőbe való invesztálás. A következő generációk segítése,
a fejlődésükhöz elengedhetetlen környezet
kialakítása, minél színvonalasabb oktatásuk
biztosítása olyan feladat, amelyben a kerület
vezetése tudatosan vállalt magára meghatározó szerepet. Zugló Önkormányzata
a kerületi közoktatási intézmények állami
tulajdonba vételét követően sem hagyta
magára az itt működő iskolákat, mert álláspontjuk szerint, ezekben a tanintézetekben továbbra is zuglói gyerekek tanulnak,
akik megérdemlik a maximális odafigyelést,
gondoskodást. Ennek a filozófiának a jegyében, hivatali idejük alatt közel négymilliárd
forintot fordítanak oktatási-nevelési intézményeik felújítására, építésére (20-21. oldal).
De ugyan ilyen elszántsággal támogatják az intézményekben folyó munkát is.
Lehet, mindezek is elősegítették, hogy a ciklus első három éve alatt jelentősen – több
mint kilencezer fővel – nőjön meg a 14 év alatti zuglói lakosok száma (3. oldal).
Zugló oktatásának színvonala hagyományosan magas szintű. Ezt igazolják az Országos Kompetenciamérések eredményei, melyek szerint a kerület diákjai országos
és fővárosi szinthez viszonyítva is rendszeresen a felső 10-15%-os sávban helyezkednek
el, a legjobban teljesítők között. Zugló Önkormányzata az elmúlt négy évben igen
sokat tett azért, hogy ez a színvonal megmaradjon a kerület 2010-es átvétele után
tapasztalt pénzügyi, gazdasági nehézségek ellenére (4. oldal). Ezt követően a kerület
oktatási stratégiája kiemelt figyelmet kapott. A stratégia fő irányelve a korai
fejlesztés és a tehetséggondozás voltak. 2011 tavaszán a szakma, az oktatásért
felelős szakemberek és a képviselők jóváhagyásával megszületett az új kerületi mérési
rendszer, melynek keretében a 3-10 éves
korosztályt – három év alatt 24 ezer(!) gyermeket –, különböző területeken és mélységében vizsgálta több száz szakember.
Az átgondolt szakmai építkezés fontos
eleme az a tehetségprogram, amelyet
a zuglói önkormányzat azért indított el
2011-ben, hogy a kerületi tehetségek ne
kallódjanak el.
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Tehetségprogramok, pályázatok, ösztöndíjak

Köszöntés Pedagógus Nap alkalmából
Az Önkormányzat ebben a négy évben kiemelt feladatának tekinti a tehetséges
gyermekek, tanulók támogatását, és a diákok, valamint felkészítő tanáraik jutalmazását, elismerését. A kerületi (pl. Helytörténeti), fővárosi, országos és nemzetközi
versenyek (pl. a tavalyi MindLab tehetségfejlesztő Olimpia minden kategóriáját
megnyerő magyar csapatának összes tagja zuglói) diák-győzteseinek jutalmazását,
az Aranyalbum kiadvány és a Gálaünnepségek megrendezésének költségeit
2011-től szintén a Zuglói Önkormányzat vállalta fel.
A kerület vezetése nem feledkezik meg a pedagógusok elismeréséről, megbecsüléséről sem. Mind az éves Tanévnyitó, mind a Pedagógus Nap alkalmából
számos kitüntetést, díjat, oklevelet és jutalmat adnak át.
A zuglói önkormányzat támogat minden olyan programot, amely anyagilag is
segíti a tehetséges diákokat. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében
a hátrányos helyzetű felsőoktatási diákok, illetve a felsőoktatást elkezdő diákokat
támogatják. Idén Zugló 116 diákját
7.450.000 forinttal támogatta. Segítik
az egyházi és civil alapítványok, mint például a Zuglóiak Egymásért ösztöndíjprogramjait is. De a tehetséges diákok megsegítéséért, magánvagyona terhére, díjakat alapított Papcsák Ferenc polgármester is.
A tehetséggondozás az egyik központi
témája a kerület által finanszírozott, évente megrendezésre kerülő Pedagógiai Napoknak. A ciklus négy tanévét tekintve
összesen több mint ezer szakember vett
részt a tanácskozásokon.
Versenyek, díjak, elismerések, támogatások – Pedagógiai Napok
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A kultúra mindenki számára elérhető Zuglóban
A kultúrának – az identitástudaton keresztül – nem csak közösségmegtartó,
hanem közösségépítő ereje is van. Ahogy azonban az identitás kialakulásához is
rendezett terekre (templomok és imaházak, oktatási és nevelési intézmények),
a kulturális élet gyakorlásához, a közösség építéséhez is rendezett terekre van
szükség. Sajnos Zugló szűkölködik a nagy közművelődési intézményekben, közösségi terekben. Hivatalba lépésekor Zugló jelenlegi városvezetése elhatározta,
hogy felélénkíti a kerület kulturális életét.
Ennek egyik eleme volt a Bosnyák tér átépítése, hiszen így közösségi nagyrendezvények megrendezésére is alkalmassá vált. Ilyen a Zuglói Tavaszváró
közösségi és kulturális rendezvénysorozat, amelyen a helyi vállalkozók kézműves
és gasztronómiai kínálatából válogathattak a látogatók. A fellépő kórusok,
zenészek, műsorok összeállításánál
a szervezők, a Cserepesház munkatársai (35. oldal), elsősorban a családokat kívánták megszólítani. Hagyományteremtő céllal rendezték
meg tavaly Zugló új főterén a Zuglói
Adventi Vásárt is. A karácsonyi vásár
sokszínűsége mellett a polgárok
együtt gyújthatták meg vasárnaponként a következő gyertyát a nagyméretű koszorún.
Az önkormányzat a helyi kultúra
mentora: színházat szervez, képzőművészeti galériát ment meg (40. oldal), lapkiadást finanszíroz (38. oldal),
filharmóniát támogat (36.-37. oldal),
vagy éppen zenei klubot és kiállításokat patronál (39. oldal).
Jelentős mértékben bővítette
az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait és partneri viszonyt ápol
a kerületben működő kulturális intézményekkel is. Létre hozta a Civil
Házat (10. oldal). Távlati tervei szerint
a Bosnyák téren található villamosremízt – a fővárossal együttműködve–, Zugló művelődési centrumává
alakítaná át.
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Zugló Önkormányzatának saját tulajdonú cége a Zuglói Cserepes Kulturális
Non-profit Kft. Az integrált rendszerben
működő művelődési intézmény központja a Cserepesházban található.
Tagintézményei a Lipták Villa, a Zuglói
Ifjúsági Centrum, a Liget Galéria és
a rövidesen megnyíló Civil Ház. Részét
képezi még a Samodai József Zuglói
Helytörténeti Műhely és a Zuglói Önkormányzati Rendezvényiroda.
A Cserepesház, valamint intézményrendszere kiemelt hangsúlyt fektet a közösségi és kulturális értékközvetítésre. Családias hangulatú környezetben kortól
függetlenül, rendkívül színes programkínálattal várják az érdeklődőket. Kiscsoportos
foglalkozásra alkalmas termeikben hagyományőrző, kézműves, mozgásos, egészségmegőrző és rekreációs, valamint művészeti programból választhatnak a látogatók.
Nyaranta napközis táborokkal várják a vakáción lévő gyermekeket.
Ezeken a fejlesztő és szabadidős csoportfoglalkozásokon túl, a nemzeti ünnepekhez,
nemzeti értékeinkhez igazodó kulturális eseményeket is szerveznek, Zugló városának
központi rendezvényeinek is a cég a megvalósítója. Ilyen, évente megrendezett
kiemelt esemény például a Liget Szezonnyitó, a Repülj madár, repülj – tehetségkutató
verseny, a Nyárbúcsúztató Vigalom. De említhetnénk a Zugló születésnapja
alkalmából rendezett Zuglói Kulturális és Gasztronómiai Fesztivált, amelyet népszerűsége miatt tavaly, már a Városligetben kellett megtartani. Itt és ekkor
rendezik meg a Káposztafesztivált. A születésnapi rendezvénysorozat keretében
átadják a díszpolgári címeket is (11. oldal).

Cserepesház és intézményei
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Zuglóban évente több mint tízezer gyermek
szórakozhtat ingyen
Az önkormányzat vezetése a kerület kulturális életének
zászlóshajójaként tekint a Zuglói Filharmóniára és ennek
megfelelően támogatja minden évben a tevékenységüket.
Méltán, hiszen a Magyar Örökség díj és a Nemzeti Ifjúsági
Zenekar cím kitüntetettje, amely Záborszky Kálmán Lisztdíjas karnagy művészeti vezetésével működik, ország
és világszerte is öregbíti Zugló hírnevét.
A Zuglói Filharmónia 2006 óta hivatásos együttesként
működik. Kiemelt kategóriás zenekari címének megfelelően, évadai során változatos, színes programokat tűz
repertoárjára. Magas művészi színvonalú műsorai minden
korosztályt megszólítanak, a zenével éppen csak ismerkedő
óvódásoktól kezdve az iskolásokon át, az érett, zenekedvelő
generációkon keresztül a nyugdíjasokig.
Műsorstruktúrájuk három állandó bérletprogramja:
a tavaly indított, középiskolásoknak szánt Gaudeamussorozat eddig 3.940 érdeklődőt vonzott. A StephanusZáborszky Kálmán
sorozatot, amelyben a zeneirodalom válogatott remekeit
tűzik műsorukra, az elmúlt négy évben 14.404-en hallgatták
végig. Az együttest ezeken a hangversenyeken olyan híres karmesterek is
dirigálják, mint Kocsis Zoltán vagy Medveczky Ádám. A Pastorale-sorozat keretein
belül a zenét más művészeti ágakkal ötvözve szólítják meg a kisgyermekes
családokat, előadásait az elmúlt négy évben 9.968-an látogatták meg.
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Zuglói Filharmónia

A kerület támogatását élvező Zuglói Filharmónia minden évben ősszel és tavasszal
Térzenei koncerteket tart Zugló ismert közterein. Évente négy-öt alkalommal,
ezernél is több kerületi nyugdíjasnak rendeznek Tea-koncertet, amelyet terített
asztal mellett hallgathatnak meg. Zugló valamennyi diákját – évente 10.300 fő –,
térítésmentesen értékes művészi programban részesítenek. Ősszel a felső tagozatos
általános iskolások és gimnazisták, tavasszal pedig a nagycsoportos óvodások és az
általános iskolák alsó tagozatos diákjai vesznek részt a sorozaton az önkormányzati
támogatásoknak köszönhetően. Fellépnek a Zugló által szervezett rendezvényeken,
fesztiválokon és ünnepségeken.

A Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál koncertjeinek is állandó fellépője
a Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekara. A Pelikánmadár
címmel, 2013-ban bemutatott meseszínházi előadásaikat 1.500 kerületi óvodás és
kisiskolás tekintette meg. Eddigi legnagyobb nemzetközi sikerüket a múlt évben,
Berlinben, Európa egyik legrangosabb komolyzenei fesztiválján, a Young Euro
Classic Fesztiválon adott koncertjükkel aratták.
Zuglói Filharmónia
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A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 2011. február 28-án
alakult a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
leányvállalataként. Létrehozásával az önkormányzat
azt a célt kívánta elérni, hogy a cég, társadalmi és kulturális értelemben átfogó, rendszeres és közhasznú
tájékoztatást nyújtson Zugló lakosai számára, valamint
az itt élők folyamatos, hasznos informálása. A Médiaszolgáltató nyomtatott és
elektronikus úton közvetít
többek között a kerület társadalmi, kulturális, közéleti
oktatási, egészségügyi, sport
életének eseményeiről, rendezvényeiről és a zuglói önkormányzat munkájáról. Továbbá programajánlókat,
meghívókat, hirdetményeket,
hirdetéseket stb. tesz közzé.
Profiljába tartozik a Zuglói
Lapok című, kéthetente 76
ezer példányban megjelenő
önkormányzati-közéleti lap.
Az orgánum több mint 65
ezer zuglói otthonba, önkormányzati és közösségi
intézményekhez jut el, 2013
júniusa óta a Magyar Posta
egyesített kézbesítői (leveles postások) terjesztésében pedig garantáltan célba
ér. Lakossági bejelentések okán és a lapszórás hatékonyságának folyamatos mérése érdekében a Zuglói
Médiaszolgáltató Kft. terjesztés ellenőrzést végez a Magyar Posta Zrt. munkatársaival,
amely az elmúlt egy évben kivétel nélkül 94-100% közötti eredménnyel zárult.
A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. a Zuglói Lapok – amelyből 2011 óta 78 lapszám
jelent meg – készítésén kívül videó anyagok gyártását végzi, amelyeket munkatársai,
professzionális videó kamerákkal forgatják. A videó tudósítások a cég Facebook
oldalára és a zugloilapok.hu internetes hírportálra kerülnek fel, melyeken szintén
megtalálható minden lényeges történés a kerület életével kapcsolatban cikk, fotó és
videó formájában. 2011 óta 1.125 videó anyag készült.
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Zuglói Médiaszolgáltató

Civilek közreműködésével megszületett a Zuglói Jazz
Idén tavasszal lett ötéves a Zuglói Smooth
Jazz Klub, amely a kerület egyik legfiatalabb
kulturális közössége. Alapítója a város jelenlegi alpolgármestere Rozgonyi Zoltán,
aki akkor a Szeretjük Zuglót Egyesület egyik
alapítójaként keresett befogadó helyszínt.
Ami a Cserepesház lett, köszönhetően annak, hogy akkori igazgatója, mostani szakmai
vezetője, Csaniga Andrea felkarolta az ötletet. Így alakulhatott meg a klub, amely az
eltelt idő alatt az igényes jazz egyik számottevő magyarországi helyszíne, igazi
multikulturális eseménye lett.
Az öt ével ezelőtti kezdés óta minden hónap
utolsó péntekén várja a minőségi zene kedvelőit a kiváló fény és hangtechnikával felszerelt koncerthelyszín a Cserepesházban,
ami nemcsak a dallamos jazz muzsika magyar
előadói bemutatkozásának ad helyet, hanem
a koncertekhez kötődő kiállításoknak is. Kávézójában minden klubest előtt tárlatot is
rendeznek a legkülönböző képzőművészeti
ágak képviselőinek alkotásaiból. A művészetek így ugyanolyan szépen simulnak
össze, mint ahogy a smooth jazz zenében jelenik meg a harmónia, – a dallam és
a ritmus mellett.
Nemcsak a klub ötödik születésnapját ünnepelték meg,
az előzőn dalversenyt hirdettek,
amelynek legjobb zeneszámait
igényes cd-n jelentethették
meg az önkormányzat segítsége révén.
A Zuglói Smooth Jazz Klub,
nemcsak Zugló színes kulturális
életének lett méltó jelképe, hanem a Budapesti Tavaszi Fesztivál állandó programjává is vált.

Zuglói Smooth Jazz Klub
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Az önkormányzat 2011ben hagyományteremtő szándékkal hívta
életre a Zuglói Nyári
színházat, amelynek
a Vajdahunyadvár természetes díszlete, festői környezete ad otthont. A vár Károlyi-udvarában megrendezett
eseménysorozat azóta minden évben gazdagítja Zugló kulturális életét. A szervezők
a nyárhoz illő, könnyedebb stílusú darabokból válogatnak, de igyekeznek olyan
kínálatát adni a különböző műfajoknak, hogy minél színesebb, elevenebb élményeket
nyújtsanak az előadásonként több száz fős közönségnek. Az évek során a romantikus
vígjátéktól, a musicalon és mesejátékon keresztül az operettig terjedt a skála. Olyan
művészek közreműködése mellett, mint Nemcsák Károly, Pásztor Erzsi, Mikó István,
Bánfalvy Ágnes vagy Pindroch Csaba.
A Cserepesház tagintézményeként működő Liget Galéria immáron 31 éve megkerülhetetlen kulturális szigete a főváros művészeti életének. A Várnagy Tibor
vezette galéria műfaji kötöttségek nélkül fogad és mutat be a művészet határterületein
mozgó művészeket és törekszik újabb műfajoknak, vagy műfajokon belül is újabb
jelenségeknek bemutatkozási lehetőségeket adni.
Ugyanakkor céljának tekinti
a művészek pályakezdésének, ismerté válásának
elősegítését is. Sajátos módon a jelenlegi zuglói vezetés testületi ellenzékéből javasolták bezárását,
költséghatékonyságra hivatkozva. Zugló város
elöljárói azonban az indítványt elvetették és
megmentették a patinás
kiállítótermet.
Elekes Károly erdélyi festőművész
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Hatmilliárdos vagyonnal gyarapodtunk –
Zuglóban a sport midenkié
Zugló jelenlegi önkormányzata a sportot nemcsak egészségmegőrző, személyiségfejlesztő alapértéknek tekinti, hanem olyan közösségteremtő formának
is, amelyet hivatali idejének megkezdése óta minden formában és minden
rendelkezésére álló eszközzel támogat. Legyen szó akár, versenyszerű, vagy
hobbi szintű, akár tömegsportról.
A kerület lakosságának
támogatásával és érdekében vívta meg harcát
a BVSC megmentésért és
ingatlanainak átvételéért
(43. oldal), ezzel teremtve
meg a lehetőségét a tanuszoda megépítésének,
a nyugdíjasok további ingyenes uszodahasználatának, az iskolások úszáslehetőségének kerületi
biztosítására.
Támogatják a kerületi
sportklubokat is a BVSCn kívül, az MTK-t, a Postást és a KSI-t. Pályázatok
segítségével és saját forrásai felhasználva megújítja a kerület a Lantos Mihály és
a Mogyoródi úti sportlétesítményeket (44. oldal). Az elmúlt négy év alatt sorozatban
jöttek létre iskolai műfüves és OVI-foci pályák Zuglóban, együttműködés született
az FTC-vel (45. oldal). Nem csak az építésben jeleskedtek, hanem gondoltak a példaképállítás fontosságára is. A ciklusuk alatt pályákat, torna- és edzőtermeket
neveztek el sportemberekről: Garaba Imréről, Pölöskei Gáborról, Szőcs Bertalanról,
Martinek Jánosról, vagy a legendás focistáról: Varga Zoltánról.
Erkölcsileg és anyagilag is támogatják a sportolókat. Minden évben milliókat fordítanak a Jó tanuló – jó sportoló mozgalomra, tízmilliókkal segítik a civil sportegyesületeket. A Sportolók Karácsonya rendezvény keretén belül az önkormányzat
azokat a zuglói sportembereket jutalmazza, akik az adott évben kiemelkedő
eredményt értek el sportágukban. Az eddigi 16 Zugló Díszpolgára címet elnyerő
személy közül négyen sportolók, közülük hárman még aktívak: Szabó Gabriella,
Berki Krisztián, Kökény Roland, valamint a 81 éves Ambrus Miklós vízilabda
olimpiai bajnok.
Sport
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Támogatjuk a tehetségeket, hiszen bárkiből lehet
Kökény Roland vagy Szabó Gabriella!
A sportmozgalom csúcsát jelentő olimpiai
mozgalmat, a sportolók felkészülését is,
több mint húszmillió forinttal segítette Zugló
önkormányzata. Az eredmény nem is maradt
el, a londoni olimpián a Zuglóban élő és
vagy itt található klubban sportoló 22 olimpikon és paralimpikon közül – Szabó Gabriella,
a kajak négyes tagjaként és Kökény Roland,
a kajak kettes egység tagjaként aranyérmet
szerzett. Rajtuk kívül még egy ezüst –, egy
bronzérmet és számos pontszerző helyet
ért el a Zuglót is képviselő csapat. (Zugló önálló országként a nemzetek rangsorának 35 helyét foglalta volna el, megelőzve
Norvégiát, Kanadát, Svédországot, Mexikót, Írországot, Argentínát,
vagy a szomszédos országok közül: Ausztriát, Szlovéniát,
Szerbiát és Szlovákiát.)
A tömegsportot is támogatja
a kerület vezetése. Cége a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Non-profit Kft. évről-évre megrendezi a Zuglói Sportfesztivált, aktív kikapcsolódást biztosítva a gyermekektől a felnőtteken
keresztül a szépkorúakig. A fesztivál központi eleme
a Patak Parti Futás, amely mindig sok résztvevőt
vonz, ahogy az egyre népszerűbb rendezvénysorozat
is – a cikluson belül, több mint húszezer zuglóit.

Szatmáry Kristóf (balról),
Kemény Dénes, Horkai György,
Papcsák Ferenc
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Az iskolai sportolás elősegítésére is nagyon sokat
áldoz Zugló. Az intézményi ráfordításokból százmilliós
nagyságrendben használtak fel az elmúlt négy év
alatt tornatermek, sportudvarok és sportpályák felújítására is. Támogatják az iskolai sportversenyeket,
sportnapokat, az Ovikupát és minden évben megrendezik a Zugló Kupát is. Ez a rendezvénysorozat az
iskolai tanulók részére biztosít rendszeres sportolási,
versenyzési lehetőséget, amellyel évente több mint
tízezer zuglói diák él.

Egymilliárdos fejlesztés a BVSC-nél

A BVSC-Zugló megmentése Papcsák Ferenc polgármester szerepvállalásával kezdődött. A klub 2011-es centenáriumi ünnepségén a kerület vezetője ígéretet tett
arra, hogy mindent megtesz a patinás egyesület fennmaradásáért. Elképzelésének
még saját pártján belül is voltak ellenzői, de közel tízezer zuglói támogatásának
segítségével (2013. december 19-én hivatalosan is) átvették a MÁV-tól a BVSC-t.
A kerület ingatlanvagyona így hatmilliárd forinttal gyarapodott.
A tavalyi döntéssel párhuzamosan megkezdődött a mintegy egymilliárd forintos,
teljes körű rekonstrukció. A TAO- pályázatokból befolyt összegből, illetve az önkormányzat önrészéből már kicserélték a nyílászárókat, elkészült az új aula és a beléptető-rendszer, megújult az öltöző és az uszoda lelátója. A külső strandmedence
felújítása mellett két új medence is létesül. A fejlesztések eredményeképpen lesz
új tanuszodája a kerületnek, biztosítva lesz a nyugdíjasok ingyenes úszáslehetősége,
az úszásoktatásért a diákokat sem kell majd más kerületbe utaztatni és a zuglóiak
sportolási lehetőségei is jelentősen bővülnek.
Az MLSZ pályaépítési programjának keretében felújítják a labdarúgó centerpályát, az öltözőket, megoldják a csapadékvíz elvezetését, illetve három
műfüves pálya is épül majd a sporttelepen.
A kerület- és a klub vezetői abban is nagy szerepet
vállaltak, hogy a kormány az öt kiemelt fővárosi
egyesület – a Ferencváros, az Újpest, a Vasas,
a Honvéd és az MTK mellett – hatodikként a BVSCZugló adósságállományát is átvállalta.
Zugló Önkormányzata és a BVSC-Zugló aláírta a közszolgáltatással vegyes hasznosítási szerződést.
A megállapodás szerint az új tulajdonos a sporttelepet
kizárólag sportcélra hasznosíthatja, amelyet 15 évig
a BVSC-Zugló működtethet.

BVSC
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A Lantos Mihály Sportközpont látványterve
Három forrásból táplálkozó fejlesztésbe kezd az önkormányzat a Mogyoródi út
130. szám alatt lévő sporttelepen. A sportpálya rekonstrukciójára és funkcióbővítésére
a saját erő felhasználása mellett, 75 millió forint támogatást nyertek a főváros
városrehabilitációs pályázatán és kétszázmillió forintos költségvetési támogatást
is kaptak. A két ütemben zajló beruházás során füves focipálya, mini focipályák,
röplabda- és kosárlabdapályák, görzenál, mountain bike pálya és futópálya kerül
kialakításra. Továbbá felépítenek egy olyan épületet is, amelyben öltözők, büfé és
csoportos foglalkozásokra alkalmas termek lesznek. Kapcsolódik hozzá majd egy
szabadtéri terasz, ahonnan a sporteseményeket lehet nézni, illetve egy fedett
terasz, ahol akár egy nagyszínpad is felállítható lesz.
A városvezetés elképzelései szerint a kész sporttelepet
már az idén birtokba veheti Zugló lakossága.
Jelentős fejlesztések előtt áll a Lantos Mihály sporttelep
is. A zuglói sportcentrumba egy új, ezerfős, multifunkcionális sportközpontot, egy nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, villanyvilágítással ellátott atlétikai centrumot és egy küzdősportoknak helyet adó
termet is építenek. A MTK egyesülete az állam céltámogatásának köszönhetően valósíthatja meg a beruházást.
Ennek érdekében az ingatlan tulajdonosa, a zuglói önkormányzat a közelmúltban szerződést írt alá a sportegyesülettel. A dokumentum szerint a területet az MTK
használhatja, de ennek fejében Zugló is szükségletei
szerint veheti igénybe a sportközpontot, amelynek
leendő rendezvénycsarnoka nemcsak sport-, hanem
helyi kulturális eseményeknek is helyszíne lehet.
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Mogyoródi úti sporttelep, Lantos Mihály sporttelep

Ebben a ciklusban Zugló városvezetése nagy figyelmet fordít azokra a pályázatokra
is, amelyek révén a kerület sportpályafejlesztési-programjához tudnak külső forrásokat biztosítani. Az elmúlt években, hét iskolában, valamint a Kövér Lajos utcai
sporttelepen létesült műfüves focipálya a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatainak
segítségével. Jelenleg újabb négy iskolában készítik elő a műfüves pályák építését.
Az önkormányzat célja, hogy az összes pálya befedésével, alkalmassá teszik
azokat az egész éves használatra.
A gyermekek egészséges fejlődése érdekében 2012. tavaszán kötött szerződést
az önkormányzat az Ovi-Foci Alapítvány képviselőivel. Ennek értelmében,
a kerület óvodáiban 6×12 méteres műfüves, palánkkal körbevett, és bármikor befedhető sportpályák épülnek. A megállapodás kezdete óta már hét mini-focipálya
létesült Zugló óvodásainak legnagyobb örömére. Egy pálya építése tízmillió
forint, amelynek 30 százalékát a kerület, a fennmaradó részt pedig az alapítvány
állja. A program folytatódik.
A tehetséges zuglói diákok felkutatása és a sportélet színesítése érdekében kötöttek szerződést az FTC Kézilabda Sport Kft-vel is. Az együttműködés alapján szivacskézilabda-oktatás valósul meg az iskolákban, sporttáborokban és sporteseményeken vesznek részt a kerületi fiatalok.

Iskolai műfüves pályák / Ovi-Foci / Együttműködés a FTC-vel
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A jövő Zuglója
„A múltban megtett út a jövő felé tartó mozgásban tárja fel igazi bensőjét, tényleges valóságát, azt, hogy
mit jelentett valójában annak, aki átélte” – fogalmaz
José Ortega y Gasset. A néhai
spanyol filozófus gondolatával
nehéz lenne vitatkozni. Nem
is érdemes. Ez az összeállítás
sem más, mint egy gyorsleltár, az elmúlt négy év feltérképezése. De Ortegával
szólva nézzük meg azt is,
mi következik az elvégzett
munkából, milyen mozgások
viszik Zuglót a jövő felé.
Még az idén megvalósuló,
jelentősebb beruházások:
A Bosnyák téri templom és
környezetének díszkivilágítását 17 millió forintból valósítják meg. Sétányt építenek
72,7 millió forintból a Füredi úti lakótelepen (egyebek mellett – 2.000 négyzetmétert
térköveznek le és 794 cserjét ültetnek el). Megújul a Mogyoródi úti pálya (44.
oldal) is. Komplex parkrekonstrukciót végeznek a Kassai téren: A park rekonstrukciója
során – 1.893 négyzetméter térkő-burkolat, 15 darab pad, 1 ivókút, 27 darab
közvilágítási oszlop létesül, míg a megújuló
zöldfelületre 4.693 négyzetméter fű, 21 fa,
651 darab díszcserje 5.734 tő virág kerül –
mintegy százmillió forint értékben. Megújul
a Báthory István park is. A sok kicsi mellett,
két nagyméretű parkoló is épül, a Nagy Lajos
király útján – Kerékgyártó u. – Ilosvai Selymes
u. – és az Egressy út 73. előtt. (Összesen
százmillió forintért, többek között, közel háromezer négyzetméter aszfalt burkolat és
1.500 négyzetméter térkő burkolat létesül).
Teljesen megújul a Csertő park is a Civil Ház
környezetében. (10. oldal).
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Zugló megújul
Az önkormányzat vezetésének –
ciklusokon átívelő programjain,
beruházásain, pályázati kiírásain
keresztül – jól látható Zugló érdekében megmutatkozó folyamatos
tenni akarása, elkötelezettsége.
Örs vezér tere: Elkezdődött a teljes
rehabilitáció. A Sugár melletti pavilonsort már év elején lebontották,
a felújítás ezen a területen kezdődik
meg az idén, második ütemről Kőbánya, a Budapesti Közlekedési Központ és a két bevásárlóközpont illetékeseivel is egyeztetni kell majd.
Bosnyák tér: A III. ütem befejezése mellett, kiépül a templom díszkivilágítása (22. oldal). Megújulnak
a térre néző házak homlokzatai.
Felépül a Mundo és kulturális centrum lesz a remíz helyén.
Mundo: Várhatóan már az idén elindul a városközpont építése. Nemcsak kereskedelmi céllal, hanem ott lesz Zugló új közigazgatási centruma is.
Múzeumi negyed: A mintegy 150 milliárd forintos kormányzati fejlesztés eredményeképpen – csökkeni fog a betonozott- és növekedni a zöldterületek aránya.
Kiszorulnak a gépjárművek a Ligetből, ugyanakkor annak környezetében P+R
parkolók létesülnek.
Rákos-patak menti fejlesztések: Részvétel a Rákos-patak menti zöldfolyosó
programban és az EUROPAN-pályázatban. (26. oldal)
Társasházi-pályázat: A társasházak és a lakásszövetkezeti épületek felújításához
nyújtandó támogatásról új pályázatot írnak ki. Az igényelhető összeg az ötven lakásosnál kisebb házak esetében maximum ötmillió forint, az ötven lakásosnál nagyobb épületeknél pedig maximum tízmillió forint.
Zugló Polgáraiért Cselekvési Program: A 2013-2019 közötti időszakra vonatkozó
programot (16. oldal) az önkormányzat jelenlegi vezetése – szándékai szerint,
anyagi lehetőségei mértékében – folyamatosan bővíti és szélesíti.

Folyamatban lévő tervek, megvalósítások
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Tisztelt Zuglói Lakosok!
Az eredmények közösek. 2010-hez képest Zugló nagyot lépett előre. Sokat kell
azonban még dolgozni azért, hogy Zugló még jobb, még biztonságosabb, még élhetőbb és még emberibb lehessen. A közös eredményeket az összefogásnak köszönhetjük.
Az elmúlt négy év kiváló példa volt arra, hogy a város vezetése hogyan tud
együttműködni a lakossággal, hogyan tudja a fontosabb döntésekbe bevonni a
zuglóiakat. Képesek voltunk együttműködni a fővárossal és a kormányzattal is,
amelynek köszönhetően teljesen eltűnt Zugló adóssága. Ennek köszönhető most
az is, hogy már nem az adósságunk törlesztésére kell fordítanunk erőinket,
hanem a fejlesztésekre.
Erre az összefogásra azonban sokkal nagyobb szükség lesz a következő
időszakban, amikor Zugló számára is megnyílnak az új lehetőségek. Zuglónak
olyan vezetőkre lesz szüksége, akik képesek hatékonyan, eredményesen együttműködni a fővárosi vezetéssel és a kormányzattal.
Zuglónak is a győztesek oldalára kell állni
és tovább kell folytatni a fejlesztéseket!

dr. Papcsák Ferenc
polgármester
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