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A koronavírus-járvány jelentős mértékben átalakította a köz- és felsőoktatást         
Magyarországon. Újbuda ebben kimondottan nehéz helyzetben volt, hiszen számos kerületi          
oktatási intézmény állt át digitális oktatásra, mindemellett pedig a járványügyi intézkedések           
keretein belül kiürítésre kerültek a felsőoktatási intézmények kollégiumai.  
Ez Újbuda esetében azt jelentette, hogy több ezer kerületünkben élő hallgatónak kellett rövid             
határidőn belül új szállást keresnie. Több intézmény hallgatói képviseletével és vezetőjével           
egyeztetve a legnagyobb problémát elmondásuk szerint az jelentette, hogy bár a hallgatók            
nagy része el tudott költözni szüleihez és rokonaihoz, a személyes holmik raktározása vagy             
elszállítása ilyen rövid idő alatt kihívást jelentett. Sok hallgató pedig munka vagy más             
lakhatási lehetőségek hiánya miatt nem tudott elköltözni Budapestről, így gondot jelentett           
náhány nap leforgása alatt új szállást találni. Mindennek ellenére több kollégium is            
biztosította a hallgatóknak azt a lehetőséget, hogy rendkívüli okokra hivatkozva          
elszállásolásra kerüljenek ilyen esetekre kijelölt kollégiumi férőhelyekre. 
Májusban Orosz Anna alpolgármester Erasmus+ támogatásra nyújtott be pályázatot, amelyet          
ifjúsági tanácsnokként véleményeztem. A projekt az év elején kitűzött ifjúságpolitikai          
céljainkkal összhangban, a kerületi ifjúságot kívánta bevonni a kerületi közügyekbe. Ebben           
pedig szakmai segítségünkre volt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. Sajnos, ezúttal nem           
volt sikeres a pályázat, viszont azóta kapcsolatba léptünk a Gyermek- és Ifjúsági            
Önkormányzati Társasággal (GYIÖT), akiknek meghívására októberben egy több napos         
projektmunkában veszek részt.  
Az ún. Hozd közelebb! - projekt résztvevői a jelentkező fiatalok közösségei és a velük              
együttműködő önkormányzatok, vagy ifjúsági célú szervezetek képviselői. A projekt keretein          
belül szimulációs gyakorlatok kerülnek megvalósításra, melyek célja – az egyéni és           
közösségi szintű tanulás mellett – a demokratikus magatartásformák gyakorlása, valamint          
lehetőség biztosítása a véleményük kifejtésére és azok közös megvitatására, elsősorban helyi           
szinten. A projektbe jelentkező szervezetek képviselői részére egy felkészülési alkalmat          
biztosítanak, amely hozzásegíti őket a települési szinten megvalósításra kerülő szimulációs          
események sikerességéhez, a helyi párbeszéd kialakításához. Szeptember folyamán továbbá         
egy külön alkalom keretein belül fogunk sort keríteni egy találkozóra a szervezet            
képviselőivel, ahol megismerkedünk a GYIÖT munkájával, hogy legjobb reményeink szerint          
több jövőbeli együttműködési lehetőségeket is felderítsünk az Önkormányzat és az alapítvány           
között. 
 
A 2019. évi decemberi testületi ülésen került elfogadásra a szakkollégiumok tízmillió forintos            
pályázati támogatásáról szóló javaslatunk. A pályázat a veszélyhelyzetre tekintettel a          
tervezettnél később került kiírásra, hiszen a kollégiumok és szakkollégiumok kiürítése          
következtében a szakmai munka főképp online folytatódott, az intézményeken kívül.          
Szeptemberben viszont a megfelelő óvintézkedések mellett a szakkollégiumok újra         
megnyitottak és visszatértek a körülményekhez képest megszokott működésükhöz. Erre         



rácsatlakozva ebben a hónapban kiírásra is került a szakkollégiumi pályázat, ahol az            
intézmények működési és fejlesztési költségek támogatására pályázhatnak szeptember 24-ig. 

A pályázati kiírást megelőzően egyeztettünk valamennyi szakkollégium vezetőjével és          
képviselőivel, hiszen fontos szempont volt számunkra, hogy a pályázat – főképp a            
vészhelyzet következtében – a lehető legjobban tudja támogatni a szakkollégiumok          
tudományos és szakmai tevékenységeit. Több szakkollégium visszajelzése alapján a szűkös          
pénzügyi lehetőségeiket tovább sújtotta az, hogy a veszélyhelyzet alatt lemondott          
rendezvények és programok megvalósítására elnyert pályázati összegektől elestek.  
A pályázat kidolgozásának folyamatában természetesen támogattam a Hivatal munkatársait.         
Nagy örömömre szolgál, hogy pályázat egy átlátható pontrendszer réven kerül elbírálásra,           
ahol a tudományos, illetve szakmai eredmények és tevékenységek mellett, szempont egy           
részletesen kidolgozott pénzügyi terv, valamint az Újbuda-kötődésű programok és         
tevékenységek megvalósítása is. 
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