
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A kerületünkben élő ifjúságot az elmúlt években fokozottan sújtotta a lakhatási és megélhetési 

bizonytalanság, amit a felsőoktatási kollégiumok koronavírus alatt zárva tartó szálláshelyek, 

valamint a megszűnt munkalehetőségek okoztak. A vírusjárvány mérséklődésével viszont a 

nyitást követő újabb kihívásokkal kell megküzdenie ma az ifjúságnak Magyarországon és a 

kerületben egyaránt.  

A közoktatásban és felsőoktatásban kiélesedő konfliktusok és forráshiányok mind-mind a 

diákok és fiatal felnőttek életkezdését és tanulását nehezítik meg. Ezt továbbá az országunk 

gazdasági helyzete is súlyosbítja, amelyet egy tavalyi országos kutatás szerint, amit 18-35 

éves közötti fiatalok körében végeztek is alátámasztja. Jelenleg a gazdasági problémák azok, 

amik a fiatal felnőtteket a legjobban aggasztják, így szüleikhez képest sokkal nehezebbnek 

érzékelik például a lakhatásuk biztosítását vagy a családalapítást. 

Bizakodó vagyok abban, hogy a kerületben már régóta futó, valamint a nemrégiben útnak 

indított ifjúságot célzó programok egyaránt könnyebbséget és támogatást tudnak jelenteni a 

kerületben élő fiatalok számára. Legyen szó az idén is kiírásra kerülő fiatal vállalkozókat 

segítő Startup pályázatról vagy a szakkollégiumi támogatásról.  

Mindeközben a Kaptár Ifjúsági Klubot kiegészítve egy újabb ifjúsági közösségi tér nyitotta 

meg kapuit a Bartók Béla 29. szám alatt, színesítve a Bartók negyed kínálatát. Egy tavalyi 

programpályázatot követően több szervezet is programokkal színesíti a közösségi teret, Így az 

elmúlt hónapokban fenntarthatósági és drámapedagógiai programok mellett tovább 

folytatódik a digitális tudásakadémia programja is. Tervek között szerepel további partnerek 

bevonásával a programkínálat bővítése és a tér ismertségének növelése az ifjúság által 

használt médiafelületek segítségével. 

A Bartók 29 megnyitásával párhuzamosan izgalmas alakulás, Az Erasmus+ támogatásával 

megvalósuló “Fiatalok Együtt, Felelősen!” nevű projekt, amely 2021 tavaszán indult el az 

Önkormányzat és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) együttműködésében 

hamarosan révbe ér, hiszen épp 2023. január 24-én kerül megrendezésre az ún. Újbudai 

Ifjúsági Stratégiai Fórum, ahol bemutatásra kerülnek az eddigi eredmények és a további 

stratégiai tervek. A feldolgozott visszajelzéseket és egyeztetéseket követően pedig 

reményeink szerint még az idei első fél évben a Képviselőtestület elé kerülhet az Ifjúsági 

Stratégia tervezete. 

Továbbá újabb munkatársakkal, valamint egy gyakornokkal is bővült a Köznevelési és 

Ifjúsági Osztály. Természetesen többször is lehetőségem volt az osztály vezetőjével, Pallaghy 

Szilviával, ifjúsági koordinátorával, Márton Balázzsal és a területért felelős alpolgármesterrel 

egyeztetni ifjúsági kérdésekben, amelyet ezúton is köszönök. 
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