
Bursa Hungarica

‚Esélyt adunk
a jövőre’
A VIII. kerületi önkormányzat is résztvevője a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszernek. A kerületben sok a hátrányos helyzetű 
diák, kiemelten fontos, hogy ők is esélyt kapjanak 
a tanulásra. Az ösztöndíjjal az önkormányzat segít 
az itt élőknek bekerülni a felsőoktatásba. Szilágyi 
Demeter, önkormányzati képviselőt kérdeztük az 
ösztöndíjrendszerről, a fiatalok lehetőségeiről.      

R.: Mi hívta életre az ösztöndíjprogramot Józsefvárosban?  

Sz.D.: Fontosnak tartjuk, hogy a kerületben minél 
többen felsőoktatásba lépjenek, hiszen ez egy kiug-
rási pont lehet az itt élő fiataloknak. Nálunk bevett 
gyakorlat – mivel egyetemvárosként aposztrofáljuk 
Józsefvárost – hogy a legmagasabb támogatási ösz-
szeget kapja minden nyertes pályázó. Tavaly 46 sikeres 
pályázónk volt, mindnyájuknak biztosítani tudtuk a 
maximálisan kapható összeget, melyet az EMMI ugyan-
ennyivel kiegészít. Van egy bizonyos prioritási sorrend, 
különböző feltételek szükségesek ahhoz, hogy részt 
vegyen valaki a pályázati kiírásban. Családi háttér, anya-
gi helyzet és egyéb olyan szociális körülmények alapján 
döntünk, melyeket a bizottság meghatározott. Még 
nem értük el az önkormányzat teljesítőképességének 
határát, úgyhogy reményeink szerint a pályázók számát 
növelni tudjuk. 

R.: Mit jelent a kerület diákjainak az ösztöndíj?

Sz.D.: Egy ilyen közösségben nagyon fontos a jó példa 
azoknak, akik a továbbtanulást nem látják racionális 
esélyként maguk előtt. Elsősorban nekik kell megmu-
tatni, hogy van kiút, igenis vannak lehetőségeik. Lát-
niuk kell egy jövőképet és mi ezt adjuk nekik. A Bursa 
Hungarica pályázat eddigi résztvevőit egyéb program-

jainkba is szeretnénk bevonni, hiszen így nekünk is 
lenne egy visszacsatolásunk a pályájukról, tanulmányi 
előmenetelükről. Tervezünk olyan előadásokat, melye-
ket felsőoktatásban tanulók tartanának, hogy a leendő 
pályázókat motiválják. Hatékony inspiráció, ha látják, 
hogy másnak is sikerült kitörni és eredményeket elér-
ni. Ehhez az egyetemekkel, főiskolákkal is szorosabb 
együttműködésre törekszünk.

R.: Hogyan lehet ezt a fajta mentor szerepet továbbvinni?

Sz.D.: Az érdeklődők tanulmányi, pályaválasztási taná-
csokat kérhetnek az önkormányzattól. Az a fontos, hogy 
az itt élőket a tanulásra, szakképzésre való ösztönzést 
követően is támogassuk, akár kedvezményes lakáshoz 
jutással is. A hosszabb távú érvényesülés feltételrend-
szerét igyekszünk megteremteni, az egymást kiegészítő 
támogatások minél szélesebb körével. A Józsefvárossal 
kapcsolatban élő sztereotípia szerencsére már változás-
nak indult az utóbbi években. Egyértelműen egy olyan 
előre mutató tendencia indult el, ami nem csak a külsősé-
gekben, hanem a belső tartalomban is megmutatkozik: 
növekszik a középfokú oktatásban tanulók, az egyetemi 
hallgatók száma, javulnak a munkaerő-piaci statisztikák.

Programjuk megvalósításához sok sikert kívánunk!
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