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A 2021-es évet az általam felügyelt területeken még mindig a koronavírus járvány és 
annak hatásai határozták meg. Az év első felében újra a lezárások domináltak a 
nevelési és oktatási intézményekben. Továbbra is korlátozott volt a rendezvények 
megtartása, az utazás, lehetetlen volt a delegációk fogadása.  

A vírushelyzet okozta kihívások mellett rendkívül megnehezítette és nehezíti a munkát 
és az információk áramlását az a tény, hogy az ifjúsági és testvérvárosi területen nincs 
a hivatal részéről kijelölt munkatárs (referens). Ugyanakkor sokat köszönhetek 
Bondorné Gyurcsi Mária főosztályvezető asszonynak a gyermekvédelem területén 
nyújtott folyamatos segítségéért. 

A járványügyi helyzethez alkalmazkodva tartottuk meg idén is a Gyermekjóléti 
kerekasztal üléseit, amely jóval többször ülésezett, mint amennyit a jogszabály 
kötelezően előírt. A nehéz körülmények ellenére is sikerült, ha a tervezettnél 
lassabban is, de haladni a gyermekvédelem területén.  

A tavaly kitűzött cél az volt, hogy készüljön el a gyermekvédelmi koncepció a 
cselekvési tervvel együtt, amely majd meghatározza az évenkénti feladatokat. Ennek 
a koncepciónak a testület elé való benyújtását komoly munka előzte meg. Számos 
egyeztetés a gyermekvédő szervezetekkel, jogászokkal, más kerületek 
szakembereivel a már bevezetett vagy elfogadott stratégiákról. A HEGY 
munkacsoportjának ülésén is részt vettem, ahol szintén tárgyaltunk a tervezett 
koncepcióról. A tavaszi és őszi időszakban kéthetente konzultáltam és egyeztettem a 
munkaanyagot a koncepció készítőivel, sőt magam is részt vettem egyes részek 
kidolgozásában. A kerekasztal minden ülésén téma volt a készülő anyag. 

A teljes és véglegesnek szánt munkaanyag novemberben került a kerekasztal elé, ahol 
minden résztvevő támogatólag szólalt fel, ellenvetése senkinek sem volt. A Népjóléti 
Bizottság decemberben 5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a koncepciót. De a 
decemberi testületi ülésen kénytelen voltam a szavazás elhalasztását kérni, mert bár 
a Zuglói Egyesített Óvodák képviselője folyamatosan részt vett a munkában, az 
óvodavezető az utolsó pillanatban jelezte, hogy a koncepció melléklete számukra 
elfogadhatatlan mert az sérti az óvónők önérzetét. 

Minden elismerésem az anyag készítőinek Mahr-Urbán Beatrixnek, Adler Katalinnak 
és Bondorné Gyurcsi Máriának. Külön köszönöm Hevér László György bizottsági elnök 
úrnak és Szabó Rebeka alpolgármester asszonynak az egész évben nyújtott aktív 
részvételét az egyeztetéseken és támogatását ebben a fontos témaköreben. 

Ifjúsági területen célom volt a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat létrehozása, az 
ügyben egyeztetés folyattam a tankerület vezetőjével (dr. Házlinger György úrral) és 
az iskolaigazgatók képviselőivel. A járványhelyzet és egyéb tényezők miatt úgy 
érzetem, hogy ez a projekt még nem tud megvalósulni.  



A testület elfogadta 3 ifjúsági témájú javaslatom - a gyermekek tanulásának 
támogatását a Családsegítő Központ lebonyolításában, a Zuglói Ifjúsági Közösségi Díj 
létrehozását, és egy ifjúságot segítő tevékenységet támogató pályázat kiírását. 
Rendkívül fontosnak tartom a hátrányos helyzetű, valamint az eltérő fejlődésű 
gyermekek, fiatalok támogatását is, ezért nagyon örültem amikor Kissné Szivcsovics 
Nikolett esélyegyenlőségi tanácsnok asszony megkeresett az SNI-s gyermekek 
támogatása ügyében és a kerekasztal költségeinek terhére az Ő részükre is sor került 
pályázat kiírására, illetve Szabó Rebeka alpolgármester asszony javaslatára az Anyák 
az anyákért alapítvány is kapott támogatást a kerekasztal keretéből. 

A nyár folyamán csak úgy, mint egy évvel korábban is, látogatást tettünk 
képviselőtársaimmal a nyári napközis táborban, ahol a gyerekek részére vitaminos 
vizet osztottunk a nagy melegben. 

 
A testvérvárosok területén 2021-ben is elmaradtak a tervezett programok, látogatások. 
A kapcsolatot egyes testvérvárossal, így például a bolgárokkal és a németekkel 
sikerült fenntartani, voltak online és levelezésen keresztüli párbeszédek, ismerkedő, 
tájékozódó beszélgetések. Horváth Zsolt alpolgármester urat kereste meg a verseny 
szervezője. A Supernova nemzetközi ifjúsági művészeti kiállítás célja a nemzetközi 
fiatalok közötti kölcsönös megértés erősítése és a jövőbe tekintés. A kiállítás az 
Európai Kulturális Fejlesztési Központ és a Nemzetközi Ifjúsági Művészeti Évkönyv 
Egyesület szervezésében, a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti és Vizuális 
Művészeti Kara, a XIV. kerületi Önkormányzat (Zugló), Chinacham Hungary Magyar-
Kínai Gazdasági Kamara és az ICS Nemzetközi Iskola társszervezésében valósul 
meg. A nemzetközi (SUPERNOVA) gyermekeknek és fiataloknak szóló rajzverseny 
kiírásáról szóló tájékoztatót és jelentkezési lapot is kiküldtünk testvérvárosaink 
részére, amelyre a jelentkezési határidő 2022. március, ugyanezt a felhívást eljuttattuk 
a saját intézményeinkhez is. Bízunk benne, hogy sok gyerek adja majd be a pályázatát. 

A testvérvárosi kapcsolataink és a kultúra területe nehezen elválaszthatóak egymástól. 
Bitskey Bence kulturális tanácsnok úrral folytatott egyeztetés során arról 
beszélgettünk, hogy be kéne mutatni a zuglói lakosságnak is testvérvárosainkat, így 
született meg a szabadtéri fotókiállítás ötlete, amit összeköthető várostörténeti, 
kulturális, társadalomismereti, és európa történeti vetélkedővel. 

Elindítottuk a 2022-es európai uniós pályázatra való jelentkezéssel kapcsolatban a 
felkészülést, az egyeztetéseket (amelyen a nemzetek konyhája címmel testvérvárosi 
találkozó, gyermekvédelmi és sport területén kívánunk indulni, valamint a 
járványhelyzetre való tekintettel egy online vetélkedőben is gondolkodunk). Bízom 
benne, hogy sikerül elindulni ezen az úton is. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. 
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