A XI. kerület közéleti lapja

7

Kutyás
tanácsok
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Országos enyhítések,
marad a szigor Budapesten

Most kell
figyelni
igazán
A kormány múlt heti ülésén változtatott a március 28.
óta érvényben lévő veszélyhelyzeti korlátozásokon.
A lapzártánkkor ismert információk szerint az idősek
és a koronavírussal leginkább fertőzött területeken
élők eddigi védelmét fenntartják, ennek megfelelően
Budapesten és környékén május 3. után is megmaradnak a korábbi kijárási korlátozások. A 65 évnél idősebbek továbbra is a védett idősávban vásárolhatnak.
Vidéken új, enyhébb intézkedések lépnek életbe.
A boltok időkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak,
az éttermek, kávézók megnyithatják a teraszaikat,
kerthelyiségeiket, látogathatók a szabadtéri strandok. A korlátozási szabályokat kéthetente fogják
felülvizsgálni, de szükség esetén korábban is változtatnak rajtuk.
Az április 27-étől érvényes fővárosi szabályok –
a kötelező maszk vagy az arc más módon való eltakarása a tömegközlekedési eszközökön, üzletekben,

taxikban – most már az egész országra kiterjednek,
csakúgy, mint az az elvárás, hogy tartsunk egymástól másfél méteres távolságot.
Az enyhítések, illetve a tetőzés emlegetése azonban nem szabad, hogy hamis biztonságérzetet adjanak. A lazább korlátok magukban hordozzák a lehetőséget, hogy új lökést adjanak a vírus terjedésének.
A járványnak nincs vége, és ugyan nem robbanásszerűen, de folyamatosan nő a megbetegedések,
valamint az elhunytak száma. Azt is látnunk kell,
hogy Magyarország az európai sereghajtók között
van az elvégzett tesztek számában, ezért a járvány
kiterjedtségéről sincsenek igazán megbízható adatok (a tesztelésekről részletesebben a 6. oldalon
olvashatnak). Mindezekre tekintettel az általános
üzenet nem változhat: ha lehet, mindenki maradjon
otthon, tartsa be a szabályokat, viseljen maszkot.
Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Maszkban a piacon

Az önkormányzat mindenkinek biztosítja a tesztet, akit hazaküldtek

Beindult a járvány a Szent Imrében?
A HVG és a Magyar Hang
értesülései alapján a Szent
Imre Kórház közel száz
fekvőbetegénél mutatták
ki a koronavírus-fertőzést, és negyven
dolgozó tesztje
is pozitív lett.

a tesztek pozitív eredménye, mindketten meghaltak. Ezt követően vettek
mintát az osztály más betegeitől
is, közülük tizenhétnél mutatták
ki a koronavírust.
A vesebetegek kezelését végző nephrológiai osztályon április második hetében robbant be
a járvány, a fertőzöttek száma
már akkor tíz felett volt. A koronavírus felütötte a fejét továbbá
az anyagcsereosztályon, a kardiológián, a neurológián és a sebészeten. A gasztroenterológiai osztályon
kezeltek több mint 40 százalékánál mu-

Sajtóinformációk szerint a Szent
Imre Kórházban még márciusban,
a krónikus belgyógyászaton lett ros�szul két páciens, ám mire megérkezett

Kötelező maszkok,
új biciklisávok

50 ezer forint egyszeri juttatás
a hazaküldött betegeknek

Huszonöt kilométerrel bővül
a fővárosi kerékpárhálózat

2
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Fotó: MTI/Mónus Márton

Otthonápolási
támogatás

tattak fertőzést a tesztek. A Szent Imre Kórház 670 ág�gyal rendelkezik, ehhez viszonyítva a koronavírus házon
belüli elterjedtsége 15 százalékos. Pozitív lett a tesztje
lega lább negyven alkalmazottnak is – orvosoknak, ápolóknak és egy gyógytornásznak.
Különösen aggasztó mindez annak fényében, hogy
több Szent Imrében dolgozó orvos is arról nyilatkozott,
hogy az újbudai kórház országos szinten is kifejezetten
szigorú óvintézkedéseket vezetett be, jóval túlteljesítve az Operatív Törzs által támasztott követelményeket.
Felhívták a figyelmet azonban arra is, hogy valószínűleg a Szent Imre Kórházban végzik a legtöbb tesztet
az országban, és a magas esetszám ezzel is összefüggésben lehet.

Sohasem
az áldozat a hibás

A családtagok összezártsága
kiélezheti a konfliktushelyzeteket

5

Folytatás a 2. oldalon

Az oltások
története
Az orvostudomány
legnagyobb eredményei között
szerepelnek
a védőoltások

15
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Beindult a járvány a Szent Imrében | Nyáron is lesz óvodai
és bölcsődei ügyelet | Maszkokat kapnak az érettségizők

Ápolási támogatás
a hazaküldött betegeknek

elvégzésére. Emellett önzetlen civil és vállalati támogatókból sincs hiány. A kerület
– a VICUS XI. Közalapítványon keresztül
– az elmúlt hetekben több mint 28 millió
forintot, egészen pontosan 28 708 600 forint adományt kapott vállalkozóktól, illetve magánszemélyektől, amelyet teljes
egészében a védekezés költségeinek fedezésére fordítanak.

Maszkok
az érettségizőknek

Idén a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, jogszabályban meghatározott kivételekkel, csak írásbeli érettségit tartanak
Magyarországon. A vizsgákat május 4.
és június 17. között – ezen belül az írásbeliket május 4–21. között – a középiskolák
és a kormányhivatalok az előírt egészségvédelmi óvintézkedések betartásával
szervezik meg. Amely tantárgyakból a legtöbben érettségiznek, azok vizsgái rendhagyó módon 9 órakor kezdődnek. Újbuda

A TIGRA Informatikai Kft. 5 millió forint értékben adományozott
FFP2-es szintű maszkokat egészségügyi intézményeknek.
A maszkok egy részét a Szent Imre Kórház kapta, másik részét
pedig az önkormányzati fenntartású Szent Kristóf Szakrendelő
Folytatás az 1. oldalról

Megkérdeztük a hírről dr. László Imre polgármestert – korábban tíz évig ő volt a Szent
Imre igazgatója –, aki lapunknak elmondta:
„Megteremtettük a lehetőségét annak, hogy
minden olyan újbudai lakost ingyenesen
teszteljünk a koronavírusra, akit az utóbbi
hetekben teszt nélkül hazaküldtek a Szent

Ingyen tesztelik
a kórházból hazaküldött
betegeket

A kerület ugyancsak a fenti számon várja
azoknak a betegeknek és az őket ápoló családoknak a hívását, akiket a közelmúltban
hazaküldtek a kórházból, hogy jelentkezzenek ingyenes COVID-19 tesztelésre.
Tekintettel arra, hogy számos
érintettet
a Szent Imre Kórház koSok olyan beteget
ronavírus-tesztelés nélkül küldött
küldtek haza a kórházakból, haza, Újbuda Önkormányzata a saját költségén biztosítja szűrésüket.
akinek a gyógykezelése
Ha fekvő betegről van szó, a Szent
még nem zárult le
Kristóf Szakrendelő munkatársai
Imréből. Nem mehetünk el szó nélkül a mel- házhoz mennek a vizsgálat elvégzésére.
lett sem, hogy lassan vitathatatlan tény: Az időpontot az információs vonalon lehet
az egészségügyi dolgozók bármilyen ember- egyeztetni.
feletti munkát is végeznek, a kormány nem
látja el őket megfelelő mennyiségű és minő- Óvodai és bölcsődei
ségű felszereléssel. Ha ez így folytatódik, ügyelet nyáron is
nem lehet megakadályozni sem a lakosság, Április 27-én Újbuda Önkormányzata besem az értük küzdő orvosok és nővérek to- jelentette: az eddigiektől eltérően lehetővábbi megbetegedéseit.”

leti rendszert április 30-i kezdéssel kötelezővé tette. A pontos nyitvatartásról önkormányzatunk és az intézmények honlapján
tájékoztatják majd a szülőket.

Már 28 milliót
adományoztak

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Közel száz fekvőbetegnél mutathatták
ki a fertőzést a Szent Imre Kórházban
vé teszi, hogy a veszélyhelyzet elmúltával a nyári időszakban – a szülői igények
felmérése és megismerése mellett – valamennyi újbudai óvoda és bölcsőde szükség
szerint nyitva tartson, és a családok munkába állását segítve gyermekeket fogadjon.
Egy nappal később a kormány ezt az ügye-

Nem most van a politikai
vádaskodások ideje

A veszélyhelyzetben rendkívüli lépéseket kellett tennie az önkormányzatnak,
a kerületi Fidesz–KDNP-képviselőcsoport
nem élt a lehetőséggel, hogy közreműködjön ebben.

Hoffmann Tamás volt fideszes polgármester nem mond
igazat, amikor Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy
a kerületi Fidesz–KDNP-képviselőcsoport sem hozzászólási, sem kérdezési lehetőséget nem kapott Újbuda Önkormányzatának költségvetési rendelete elkerülhetetlen
módosítása kapcsán.
Nem mond igazat, ugyanis április 14-én küldtük el a tervezetet, az előterjesztés indoklását, a részletes számokat.
Felajánlva, hogy esetleges kérdéseikre választ kaphatnak.
Itt jegyzem meg, hogy a módosítás a pénzügy gondos előkészítő munkáját követően két körben is tárgyalásra, esetenként korrigálásra került, majd mint említettem, megkapta Hoffmann Tamás is, mielőtt elfogadásra és általam
jóváhagyásra került volna.
Azt is külön kiemelte a tájékoztató levél, hogy a közel
3 milliárd forintos vészhelyzeti céltartalék képzése a szükséges megtakarítások, a koronavírus-helyzet
és a kormány intézkedései miatt vált elkerülhetetlenné.
Mint Hoffmann Tamás fideszes képviselő előtt is ismeretes, a Fidesz–KDNP-kormány intézkedései sok száz millió forinttól fosztják meg az önkormányzatot, miközben
kiadásaink nőnek. Hiszen támogatni kell azokat is, akiket
kitettek a kórházakból, akik elvesztették a munkájukat,
akiknek jelentősen csökkent a jövedelmük. Kétségtelenül
hasznos lett volna, ha a Fidesz–KDNP-frakció segít abban, hogy megértesse a Fidesz–KDNP-kormánnyal, miért
nem szabad pénzt elvenni az önkormányzatoktól akkor,
amikor különösen nagy szükség van a segítségre, az emberek támogatására. Kérdéseikre szívesen válaszoltunk
volna, ahogy örömmel fogadtuk volna érdemi javaslataikat is – amelyek nem érkeztek meg. Nem kellemes feladat
egy-egy területtől pénzt elvonni vagy átcsoportosítani,
ám miután a kormány döntése miatt nem számolhatunk

Számunkra
a legfontosabb
a munkahelyek,
a közszolgálati
dolgozók
foglalkoztatásának
a megőrzése
a gépjárműadóval, ahogy a parkolási pénzektől is elesünk,
és az adóbevételek is csökkenek – sajnos nem volt más
választás, mint több ponton hozzányúlni a már elfogadott
költségvetéshez.
Számunkra a legfontosabb a költségvetés egyensúlyának megteremtése mellett a munkahelyek, a közszolgálati
dolgozók foglalkoztatásának a megőrzése. Elsőbbséget
adunk a működés zavartalanságának, ezen belül is a járvány elleni védekezésnek. De a meg nem kezdett feladatokból soknak a megkezdését el kell halasztanunk.
Vádaskodó levelet utólag írni egyszerűbb, mint eldönteni, hogy ha a Fidesz–KDNP-kormány pénzt vesz el az ön-

kormányzattól, akkor az önkormányzatnak kin és min kell
spórolnia. A döntés után a nyilvánosság előtt reklamálni,
előtte viszont nem részt venni a határozat meghozatalában
nem sportszerű, és nem is segít.
A vírus okozta vészhelyzet és a kormány egyes intézkedései nehéz helyzetbe hozták az önkormányzatot. A mi
dolgunk továbbra is az, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a kerület lakosaiért. A felesleges politikai vádaskodások helyett a közös munka hasznosabb lenne. De ha
már segíteni nem tud valaki, legalább ne ártson.
László Imre
polgármester

A Szülők Háza Alapítvány 30 tabletet adományozott
Bakai-Nagy Zita alpolgármester közreműködésével a rászorulóknak

Ötvenezer forintos
ápolási támogatás

Kormányzati döntés alapján országosan
mintegy 36 ezer kórházi ágyat kellett felszabadítani a közelmúltban. Ez számos
olyan beteget érintett, akinek a gyógykezelése még nem zárult le, feltételezhetően
a páciensek egy része további otthoni ápolásra szorul azok közül is, akiket a Szent
Imre Kórházból küldtek haza. Sokan lehetnek Újbudán is, akiknek napi 24 órában
kellene ellátniuk beteg hozzátartozójukat.
Pelenkázniuk, fürdetniük, tornáztatniuk, gyógyszerezniük kell őket, és lehetne
még sorolni, mennyi feladat van egy ápolt
beteggel. A családoknak ez az új helyzet
nagy megterhelést jelenthet, több tekintetben is. Ezért Újbuda vezetése úgy döntött,
hogy egyszeri 50 ezer forintos ápolási támogatást kapnak azok a családok, amelyek
a kórházból hazaküldött családtagjukat
gondozzák.
A támogatást szociális helyzettől függetlenül folyósítja az önkormányzat azoknak,
akik erre igényt tartanak. Az igényléseket
Újbuda központi információs telefonszámán várják: +36/1/372-4566.
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Újbuda Önkormányzata eddig már csaknem 100 millió forintot fordított a koronavírus-járvány elleni védekezésre, így
egyebek mellett a szociális támogatásokra,
a védőeszközök beszerzésére és a tesztek

Önkormányzata hétfőn, kedden és szerdán
reggel 9 óra előtt maszkokat oszt három
helyszínen az érettségiző diákoknak.

Anyák napi meglepetés

A különleges helyzet nemcsak a kríziskezelésről szól, hanem kedves, kreatív
megoldásokról is: a Gazdagréti Közösségi Ház a Facebook-oldalán tett közzé
egy felhívást, a csatlakozók arra a kérdésre válaszolhattak, ki hogyan hálálná meg édesanyjának/nagymamájának
a gondoskodást. Az intézmény vállalta,
hogy ezeket az üzeneteket személyesen
juttatják el a címzettekhez anyák napján,
egy ünnepi díszbe öltöztetett autóval –
úgy tervezték, hogy az érintettek ablaka
előtt olvassák fel a személyes üzeneteket,
és virágot is visznek.
– Az elmúlt években nem volt anyák napi
program a GKH-ban, hiszen ez a családok
legbensőségesebb ünnepeinek egyike,
most viszont sokaknak nincs módja a személyes köszöntésre – mondta el lapunknak
a GKH vezetője, Tóthné Vonsik Vivien. –
Emiatt éreztük úgy, hogy segítenünk kell
egy ilyen kezdeményezéssel. Szeretnénk,
ha a közösségünk ebben a nehéz időszakban összetartóan megmaradna, ezért már
dolgozunk a megszokottól eltérő gyereknapi programon is – tette hozzá.
Újbuda

MINDEN, A KÓRHÁZBÓL
HAZAKÜLDÖTT ÚJBUDAI
BETEGET INGYENESEN

TESZTELÜNK.
Jelentkezés és információk:

+36 1 372 4566

Felhívjuk azoknak a betegeknek és az őket ápoló családoknak a figyelmét, akiket a közelmúltban hazaküldtek
a kórházból, hogy jelentkezzenek ingyenes COVID-19 tesztelésre! Újbuda Önkormányzata a saját költségén biztosítja
az érintettek szűrését. Amennyiben fekvő betegről van szó,
a Szent Kristóf Szakrendelő munkatársai házhoz mennek
a vizsgálat elvégzésére.
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Kötelező maszkok,
új biciklisávok

Fotó: MTI/Vajda János

A Nagykörút is egysávosra szűkült a autósoknak

Budapest közigazgatási területén április 27. óta a tömegközlekedés
járatai és megállói mellett a taxikban is kötelező az arc eltakarása
maszkkal vagy más eszközzel. A Fővárosi Közlönyben közzétett főpolgármesteri rendelet értelmében ugyanez vonatkozik a budapesti
üzletekben, piacokon, vásárokon, bevásárlóközpontokban tartózkodókra. Nem kell maszkot viselni ott, ahol a biztonsági előírások
tiltják az arc eltakarását (ilyenek lehetnek a bankfiókok), illetve annak sem kötelező, akit valamilyen eszköz választ el másoktól, vagy
fizikai akadály segítségével tartja a legalább kétméteres távolságot.
A hatévesnél fiatalabb gyermekek arcát nem
kell eltakarni. Az előírások betartására egy
hét türelmi időt adott a főváros.

készült el az ideiglenes kerékpársáv a Kálvin tér és a Könyves Kálmán körút között.
Következő lépésként a Nagykörút józsefvárosi, erzsébetvárosi és terézvárosi szakaszán
kezdték létrehozni az ideiglenes biciklisávot. A körút mindkét útpályáján irányhelyes
kerékpársávot, a fontosabb kereszteződések előtt nyitott kerékpársávot festenek fel.
Utóbbi lényege, hogy folyamatos haladásra
csak a biciklis használhatja, gépjármű csupán jobbra kanyarodáshoz történő besorolás
vagy más manőverezés céljából hajthat rá,
ám mindig a kerékpárosnak van elsőbbsége.
Az ideiglenes nagykörúti kerékpársáv kialakításával az Üllői út és a Váci út közötti
szakaszon a gépjárművek számára irányonként egy-egy sávra szűkül a közúti kapacitás. Ez a jelentősen visszaesett gépjárműforgalom miatt a várakozások szerint nem okoz
majd érdemi fennakadást a Nagykörút közlekedésében – közölte a BKK –, de a forgalom alakulását folyamatosan figyelik a szakemberek, és szükség
esetén beavatkoznak. A biztonságosabb biciklizést lehetővé tévő
állapot várhatóan szeptemberig marad fenn – tudatta a közlekedési
vállalat, amely korábban azt jelezte, hogy ha a tapasztalatok kedvezők lesznek, akkor a kialakított sávok egy része akár véglegessé
válhat. A teljes budapesti kerékpárforgalmi főhálózat hossza 325
kilométer, ez most mintegy 25 kilométerrel bővül a főváros tájékoztatása szerint.
Újbuda

A Fővárosi Önkormányzat reagált a járvány
miatt megváltozott közlekedési viszonyokra is: a Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) és a Budapest Közút a fővárosban
több helyen ideiglenes sávokkal növelte a kerékpárút-hálózatot. Első lépésként
a Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond
körtér és a Tétényi út közötti szakaszon
alakítottak ki kerékpársávot még április
elején, utána pedig a Tétényi úton következett a Bartók Béla út és az Etele út közti
rész. A pesti oldalon először az Üllői úton

Új biciklisáv az Üllői úton

Itthon maradunk
Peller Károly
színművész

Azért alapvető, hogy mindenki otthon maradjon, mert így remélhetőleg hamarabb
találkozhatunk szeretteinkkel. Addig is
megnézek egy csomó filmet és sorozatot,
elolvasom azokat a könyveket, amelyek ott várnak az éjjeli szekrényemen.
A ház körül és a házban
el tudom végezni
azokat a dolgokat,
amelyekre eddig
azt mondtam,
erre most nincs
időm. Például
a szekrényemből végre
kikerültek
azok a ruhák,
amelyeket már
évek óta nem
hordtam. Sokkal
többet beszélek telefonon a szeretteimmel, minden nap pontban 15 órakor pedig
a Karinthy Színházban játszott Tanár úr
kérem! színészcsapatával videocsetelünk.
Mindenkinek ajánlom, hogy jelöljön ki
minden napra valami feladatot. Nem
kell egy nap alatt megcsinálni mindent.
Beszéljünk sokat a szeretteinkkel, ők is
örülni fognak neki.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Kerékpársávot
alakítottak ki a Bartók Béla
úton és a Tétényi úton is

Daám Alexandra
önkormányzati
képviselő

A fegyelmezett otthonlét és a megélhetési bizonytalanság különösen nagy
terhet róhat most vállainkra. Új élethelyzetünk mégis rejthet lehetőségeket magában. Lelassult az életvitelünk
és a minket feltöltő tevékenységekre
fordíthatunk időt. Számomra mindez
a szeretteimmel való hosszas telefonbeszélgetéseket, az önkénteskedéssel
töltött órákat, vagy
épp az otthoni
növényeim
gondozását
jelenti. Mindenestre
az elkövetkező
hetekhez
minden
újbudainak soksok kitartást kívánok,
önkormányzati
képviselőként pedig továbbra is azon
fogok dolgozni, hogy segítő kezet
nyújtsak az itt lakóknak.

Hulladékgyűjtési
tudnivalók
Nehezebb lehet
a zsákok beszerzése

A koronavírus-járvány miatt megváltozott a kommunális hulladékgyűjtő,
illetve zöldhulladékgyűjtő-zsákok értékesítése – közölte az FKF Nonprofit Zrt.
Egyes korábban megszokott értékesítő
pontok átmenetileg zárva vannak, beleértve a társaság ügyfélszolgálatait és bizonyos partnereit. Az FKF továbbra is
folyamatosan ellátja ilyen zsákokkal
a viszonteladókat, ám ennek ellenére
egyes üzletekben átmeneti készlethiány
alakulhat ki – figyelmeztetett a társaság.
Az aktuális értékesítői helyek listája megtalálható az FKF weboldalán
(www.fkf.hu)
Az FKF néhány, a mostani helyzetben
különösen fontos szabály betartására is
felhívta a figyelmet:
 A tartályokat, zöldhulladékgyűjtő- és többlethulladékos zsákokat
legkésőbb az ürítés napján reggel 5
óráig helyezzük ki, elérhető helyre.
(A szabálytalanul parkoló autók miatt az FKF munkatársai sokszor nem
tudják megközelíteni az edényeket.)
 A potenciálisan fertőző hulladékot
(például szájmaszk, gumikesztyű, papír zsebkendő, ételmaradék) zárt csomagolásban, akár használt zacskókban helyezzük a gyűjtőtartályokba.
 Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tartályok ne boruljanak ki, illetéktelenek ne férjenek
hozzájuk.
 A huzamosabb otthonlét során is törekedjünk a keletkező hulladék, különösen a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére.
 Használjuk újra a zacskókat, műanyag
dobozokat! Ha lehet, vásárláskor lebomló vagy újrahasznosítható csomagolást válasszunk.
 Fokozottan ügyeljünk a szelektív
hulladékgyűjtők használatára: a kék
fedelű tartályba kizárólag papírt,
a sárga fedelűbe csak csomagolási
műanyagokat, kilapított flakonokat,
illetve fém italosdobozokat dobjunk.
 A kommunális gyűjtőtartályokba csupán annyi hulladékot tegyünk, hogy
a tetejét le lehessen csukni.
 A kiürítések után lehetőleg mossuk
ki, fertőtlenítsük a tartályokat.
 A közterületeken található szelektív
gyűjtőszigetek tartályai és más utcai
hulladékgyűjtő edények mellé a fokozott fertőzésveszély miatt se tegyünk
semmit, például háztartási hulladékot, lomot. (Ezt általában is jogszabály tiltja.)

A járványhelyzet magánéletünkben is új kihívások elé állít mindannyiunkat. Kerületi
vagy ide kötődő művészeket és újbudai képviselőket kérdeztünk, miért tartják fontosnak, hogy otthon maradjon mindenki, mit javasolnak ennek kihasználására, illetve hogy
ők maguk milyen új szokásokat vettek fel ebben az időszakban.

Balázs andrea
színművész

Több mint egy hónapja kizárólag akkor
mozdulok ki a házból, ha az tényleg
elkerülhetetlen. Én azon szerencsések
közé tartozom, akik otthonról is tudnak
dolgozni; kapok megkeresést online televíziós
felvételekre, verseket, illetve meséket olvasok fel,
a Talent Stúdió
tanáraként
a digitális
oktatásban is
részt veszek.
Szabadidőmben pedig önkénteskedem:
én szakközépiskolában varrónőként végeztem. Ezt a szakmát soha nem
gyakoroltam, de most elkezdtem maszkokat gyártani. Több százat készítettem már
kórházaknak, rendelőknek, idősotthonoknak. Újra felfedeztem a főzés örömét,
és a családommal is sokkal mélyebb beszélgetéseket folytatunk, mint korábban.
Hiszem, hogy meg tudjuk találni a pozitív
élményeket, ez erőt adhat ahhoz, hogy
átvészeljük ezt az időszakot.

Nyitrai László zeneszerző,
Karinthy Színház

Sokat dolgozom az otthonomtól távol, és szerettem volna tavasszal itthon lenni. Nem pont így
terveztem, de most így adódott. Persze amint
javasolták, hogy mindenki maradjon otthon,
azonnal börtönnek kezdtem érezni. Aztán
végiggondoltam: a mostani helyzet rámutatott
arra, mennyire törékeny a biztonságunk, örülni
kell, ha van hova visszavonulnunk. Emberek milliói veszítik el egyik napról másikra
a megélhetésüket, a lakhatásukat, a barátaikat, a családtagjukat, az életüket.
Ha már otthon vagyunk,
örüljünk neki, minden
más választás pusztítóbb.
Én megpróbálok
olyan dolgokat csinálni, amelyekre egyébként kevesebb időm
marad. Például nyelvet
tanulok, és rákattantam
egy John Adams nevű zeneszerző műveire.
Páfrányokat nevelek, most van idő többet tanulni róluk. Lehetne tornászni is, csak lusta vagyok.
De legalább van idő aludni. Úgy döntöttem
tehát, hiába ordítják a madárkák, hogy tavasz
van, én inkább amennyit lehet, otthon maradok.
Önök is tegyenek így.

aktuális

5 | 2020. május 6. |

Sohasem az áldozat
a hibás

A családtagok összezártsága
kiélezheti a konfliktushelyzeteket

Bántalmazott bárki lehet, kortól,
nemtől függetlenül, fiatal vagy
idősebb, nő vagy férfi. Jelenleg
a kényszerű összezártság még
inkább kiélezheti a családon
belüli konfliktusokat.
A családon belüli erőszak áldozatai helyzetének javítására
Újbuda Önkormányzata figyelemfelhívó kampányba kezdett.
Az Újbudai Humán Szolgáltató
Központ pszichológusát, Mezei
Ágnest arról kérdeztük, hogy
a járvány miatti speciális körülmények között hogyan tudnak
segíteni a bántalmazottaknak
a szakemberek.

– Több kutatás is igazolja, hogy minél tovább vannak összezárva a családtagok,
annál kiélezettebb a belső konfliktushelyzet – mondta a pszichológus. – Ahol korábban is volt bántalmazás, ott most még
rosszabb lehet a bezártság miatt. Ráadásul
éppen az ilyen családok és áldozatok azok,
amelyek/akik nagyon nehezen kérnek segítséget. Ezért is fontos, hogy minél több
fórumon hirdessük, hogy van kihez fordulniuk – tette hozzá.

Mi az oka annak, hogy nehezen szánják rá magukat az áldozatok, hogy segítséget kérjenek?

gukat hibáztatják, mintsem hogy segítséget kérnének. Őket is arra biztatjuk,
hogy nyugodtan megkereshetnek bennünket. Vannak kifejezetten nekik szóló
lelkisegélyvonalak, például a Kék-Vonal,
amit éjjel-nappal hívhatnak ingyenesen
és anonim módon. A Kék-Vonalon csetelni is tudnak, ami azért nagyon fontos,
mert az összezártságban lehet, hogy egy
telefonhívás kezdeményezése is problémát okozhat.

Ahol korábban is volt bántalmazás, ott most
még rosszabb lehet a bezártság miatt
Az áldozattá váló személyek azt érezhetik,
úgysem értené meg őket senki, bűntudatuk
is lehet, amiért kialakult ez a szituáció. És
van egy társadalmi oldala is ennek. Még
mindig meglehetősen áldozathibáztató társadalomban élünk, sokszor ez is visszatarthatja a bajban lévőket. Nagyon fontos, hogy
mindenkihez eljusson az üzenet: mi nem
hibáztatunk, hanem segítünk. Nem az áldozat tehet arról, hogy ilyen helyzetbe került, legyen akár felnőtt, akár gyerek. A cél
mindig az, hogy a bántalmazó kerüljön ki
a családból. A mostani járványhelyzet alap-

ból nehezíti azt is, hogy egy külső személy
vegye észre a bántalmazást, hiszen nincs
iskola, a munkahelyeken nem találkozunk
nap mint nap egymással, nem vagyunk közvetlen kapcsolatban a szomszédainkkal.

A gyermekek többszörösen veszélyeztetett helyzetben vannak, hiszen ha
akarnák sem biztos, hogy megvannak
az eszközeik arra, hogy segítséget kérjenek. Nekik mit tudnak nyújtani?
A gyerekeknél még inkább igaz az, ami
a felnőtteknél, hogy sokkal inkább ma-

Újbuda Önkormányzata plakátkampányt indított a családon belüli erőszak
áldozatainak érdekében, amellyel arra
hívja fel a figyelmet, hogy van segítség,
senki nincs egyedül. Milyen eredményekkel járhat egy ilyen kampány?
Maguk az áldozatok szembesülhetnek azzal, hogy miben élnek. Aki tartósan bántalmazó közegben van, egy idő után már
természetesnek éli meg. Ezek a felhívások
segítenek abban, hogy felismerjék a helyzetüket, illetve abban, hogy elhiggyék,
nem kell egyedül szembenézniük ezzel
a hatalmas problémával. És nagyon lényeges az is, hogy a kampány révén mindenki láthatja, melyek a családon belüli
erőszak árulkodó jelei, így a szomszédság
vagy a közvetlen környezet is szembesülhet ezzel, és közreműködhet az esetleges
családon belüli bántalmazás feltárásában.
Talán a figyelemfelkeltő kampány nyomán a környezet is érzékenyebb lesz a segítségnyújtásra.
T. E.

Nem!
Nincs
egyedül.

BÁNTALMAZÁS? MEGALÁZTATÁS?
FENYEGETÉS A NÉGY FAL KÖZÖTT?
CSAK EGY POFON?
Ha Ön is átélte és segítségre szorul, vagy családon belüli
erőszakos eseményt sejt, lát vagy hall, kérjük, szintén
forduljon segítségért a lenti telefonszámok bármelyikén!

+36 30 459 5090

NANE
Alapítvány

+36 80 505 101

Országos Kríziskezelő és
Információs Telefonszolgálat

+36 80 205 520

Újbudai Humán
Szolgáltató
Központ Krízisvonal

Gyermekbántalmazás
esetén Kék-vonal

116 000
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Európai
országokban
elvégzett
tesztek száma
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Kulcskérdés
a tömeges tesztelés
Magyarországon még csak most kezdődik el a széles körű szűrés

kimutatni, hogy ki esett már át
a betegségen. Kaliforniában 3300
önkéntest vontak be a kísérletbe,
és megdöbbentő eredményre jutottak: a hivatalosan ismert esetszámnál ötvenszer-nyolcvanszor
többet detektáltak, azaz ennyivel
többen estek át a fertőzésen tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel.
Hasonló intézkedési tervet jelentett be Szlovénia is, ahol magasabb a halálozási arány, mint
a környező országokban.

egymillió főre vetítve
összes elvégzett teszt száma

Fotó: MTI/Sóki Tamás

Keveset és későn

Az egyik legvitatottabb
kérdés a koronavírus-járvány kapcsán,
hogy mennyit és hogyan
segíthet a tesztelés
a védekezésben. Bár
rengetegen hangsúlyozzák, hogy a szűrés
alapvető fontosságú,
mégis vannak országok,
ahol csak csekély
mértékben, másutt
viszont tömegesen élnek
ezzel a lehetőséggel.

között végzik. Összefoglalva,
ez nagyon precíz, alapos, drága
és időigényes eljárás. A másik
a vérvételen alapuló szeroló
giai
teszt, amely nemcsak az aktív
fertőzést mutatja meg, hanem azt
is, ha valaki már korábban átesett
rajta. Ilyenkor a vérben azokat
az antitesteket vizsgálják, amelyeket az immunrendszer bocsáj-

Ma már egyértelműen látszik,
hogy azok az országok érték el
a legnagyobb sikereket a koronavírus elleni védekezésben,
amelyek a leghamarabb végeztek
el elégséges számú tesztet, mint
például Dél-Korea. Sikert könyvelhetnek el a németek is, akik
a tömeges megbetegedést és főleg
a halálozások megugrását tudták
így elkerülni. Ám fontos kiemelni, hogy a teszt önmagában nem
állítja meg a járványt, ezt még
számos tényező befolyásolhatja – például, hogy a kitörés mely
szakaszában kezdik el a vizsgálatokat, logisztikailag megvalósítható-e a nagyszámú tesztelés.
Sok függ attól is, hogy van-e elég
e célra bevethető egészségügyi
szakdolgozó és eszköz, a pozitív
esetek mellé társul-e kontaktkutatás, illetve miként különítik el
a fertőzötteket.

tott ki, hogy elpusztítsa a vírusokat. Ez a teszt jóval egyszerűbben
elvégezhető, mint a PCR, ugyanakkor kevésbé megbízható, mert
csupán az immunválaszt vizs-

Drága és lassú,
vagy olcsó és
pontatlan

Az sem mindegy, hogy milyen
típusú teszteket használnak; jelenleg kétfajta létezik a koronavírus kimutatására, a biztosabbik
a PCR típusú, amely magát a vírust keresi a szervezetben, örökítő
anyagok után kutatva. A mintavétel egy hosszú vékony pálcikával
történik orron és szájon keresztül,
a váladékmintát speciálisan beöltözött személyeknek kell levenniük, megfelelő dobozokba kell
tenniük, amelyek nem engedik
kiszökni a vírust, a tenyésztést
pedig laboratóriumi körülmények

Önmagukért
beszélő számok

A kormányzati tájékoztatási oldal
április végi adatai szerint Magyarországon kevesebb mint 70
ezer tesztet végeztek el. Az európai élmezőnybe, vagyis a lakosságarányosan legtöbbet tesztelők közé nem meglepő módon
a kisebb államok
tartoznak, hiszen
ezekben
kön�nyebb
aránylag
sok embert elérni.
Izlandon például
majdnem 130 ezer
teszt jut egymillió
lakosra. Így sokkal pontosabb képet kaphattak a koronavírus-helyzetről és a fertőzés tényleges halálozási rátájáról. Izland esetében
ez 13 százalékos tesztelési arány
mellett 0,56 százalék. Ez alapján

Fotó: Josh Edelson/AFP

Magyarország
a sereghajtók között
van a szűrésben

Akár összességében, akár lakosságszámra vetítve nézzük, egyértelmű,
hogy Magyarország nemcsak a régióban, hanem európai viszonylatban is a sereghajtók között van
a szűrésben. Miközben a tesztszám
és így az esetszám viszonylag alacsony nálunk, a halálozási arány
a megerősített esetszámra vetítve
kiugróan magas, meghaladja a 10
százalékot. Ilyen arány általában
ott figyelhető meg, ahol egy tomboló időszak után már lefutóban
van a járvány – Olaszországban,
Spanyolországban,
Belgiumban
–, nálunk azonban még felfelé tart
a görbe. Amíg nem léptünk be a tömeges megbetegedések szakaszába, és csupán bizonyos csoportokon
belül terjed a járvány, addig nem lehet teljesen tisztán látni.
A nemrég közzétett adatok szerint a hazai koronavírus-fertőzöttek 30 százaléka a kórházakhoz,
illetve a szociális ellátórendszerhez kapcsolható. A kórházi járványoktól függetlenül az esetek
közel 5 százalékában egészségügyi dolgozó fertőződött meg,
míg a megbetegedések csaknem
negyede egyéb zárt közösségekhez köthető, például az idősottho-
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Nem kell maszkot adni a kutyára, de ügyeljünk a higiéniára

Most lett igazán fontos
a felelős kutyatartás
A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az ebtartóknak
is új tudnivalókat és új
szabályokat kell szem
előtt tartaniuk.

Minden felelős kutyatartó gazdában
megfogalmazódhatott az elmúlt hetekben a kérdés, vajon elkaphatja-e
egy kutya a koronavírust, és ha
igen, akkor milyen
tünetekkel
jár
nála a fertőzés.
Megnyug-

tatásként szolgálhat, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
március végi tájékoztatása szerint
a jelenlegi ismeretek alapján nincs
ok aggodalomra, az ebek nem fertőződhetnek meg.
– A kutyák természetesen elkaphatnak különböző koronavírusokat, ám fontos megemlíteni, hogy
ezek semmilyen, ismétlem: semmilyen formában nem kapcsolhatók össze a jelenleg globális krízishelyzetet okozó új generációs,
a Covid-19 betegséget
okozó koronavírussal
– nyilatkozta március
elején a CNN amerikai hírcsatornának dr.
Jane Gray, a Hongkongi
Állatvédelmi
Egyesület
(SPCA)
főállatorvosa. Azóta is
folyamatosan zajlanak
kutatások a témával
kapcsolatban a világ több országában, de
egyelőre mind a WHO, mind
az SPCA, mind pedig más
szervezetek kitartanak
amellett, hogy az ebek
nem fertőződhetnek
meg az új típusú koronavírussal.
Jogosan
vetődik
fel a kérdés, hogy ha
a kutyák nincsenek is

A fertőzésveszély elkerülése érdekében a gazdák
tisztítsák gyakran a kutyák
mancsait, mivel ott telepedhet
meg a legnagyobb eséllyel
a vírus. Szintén fontos, hogy
az utcán és a kutyafuttatók
területén az ebek ne érintkezzenek egymással. Ha lehet,
mellőzzék a játékok közös
használatát, és mindenképp
ügyeljenek a távolságtartásra (elsősorban a zártabb
tereken). Egy friss szabályozási javaslat értelmében
egy kutyafuttató területén
egyszerre legfeljebb öt-hat
ember tartózkodhatna.

kitéve a fertőzésveszélynek, vajon
milyen szerepet játszanak a vírus
terjesztésében. Erre igen nehéz
válaszolni. A kutyák önmagukban
nem felelősek a járványért – áll
a WHO március eleji közleményében –, ám az állatokon megtelepedhetnek különféle vírusok, baktériumok.
Hasonlóan vélekedik a témáról
Nagyné Hirbek Edina, a ZöldEb –
Kutyás Érdekvédelmi Egyesület
elnöke, aki szerint a vírus terjedésében nagy szerepet játszik az állatokkal való személyes kontaktus.
A ZöldEb vezetője korábban már
nyomatékosan felhívta a kutyatulajdonosok figyelmét a simogatás,
az ölelgetés és az egyéb érintkezések mellőzésére. Gyakran felmerülő kérdés az is, hogy mit tegyen
az, aki megfertőződik a vírussal,
és nem tudja hozzátartozóra vagy
ismerősre bízni kedvencét. Ilyenkor a ZöldEb önkéntesei is tudnak
segíteni, a karantén idejére vállalják az állatok felügyeletét.
– Az egyesület segélyszolgálata
egyre népszerűbb, sőt, az utóbbi
időben új szolgáltatások is születtek
– mondta el Nagyné Hirbek Edina.
Nagy segítséget jelenthet például
az idősebbeknek, hogy a szervezet
tagjai vállalják a kutyáik napi sétáltatását, szabályszerűen és lehető
K. K.
legóvatosabb módon.

Az újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat munkatársai néhány napja főpróbát tartottak, és bemutatták, milyen szigorú protokoll szerint járnak el, ha
a gazdi kórházi karanténja miatt egyedül maradt
állatokra kell vigyázni. A képriportot Baski Sándor
készítette.
Az első és legfontosabb lépés a védőfelszerelés
felöltése, külön odafigyelve rá, hogy a járványkórházakban használtakhoz hasonló speciális overallok
légmentesen záródjanak.

A helyszínre érkezve először fertőtlenítik
a kutya szőrét és a tappancsait, majd
elszállítják a bázisra.
Az állatot a járőrszolgálat bázisán alaposan
kivizsgálják, illetve Betadine-oldatos fertőtlenítő vízben megfürdetik, majd az egyszer
használatos felszerelést elkülönítve kidobják.
A mentőautót ki- és belépéskor sterilizálják.

KutyAfuttAtóK HÁZIRENDJE
gálja, ám az antitestek kezdetben
– sőt, egyes esetekben a betegség
teljes lefolyása alatt – nem feltétlenül termelődnek kimutatható
mennyiségben. A módszer hatékonyságát továbbrontja, hogy
számos hibás, rossz minőségű,
pontatlan antitesttesztet dobtak
piacra, amely fals eredményeket
ad. A hivatalos kimutatásokba ezért is csak a PCR-tesztek
eredményei kerülnek be, amelyeket központilag rendelnek el,
és többek között ezért szerepel
ilyen alacsony tesztszám a statisztikákban.

feltételezhetnénk, hogy máshol
is hasonló a valós halálozási ráta,
csak a többiek nem vesznek annyi
mintát. A helyzetet azonban még
sok tényező befolyásolhatja, például az izlandi társadalom jóval
fiatalabb a legtöbb európainál, ráadásul sok országban épp az időseket ellátó szociális és egészségügyi intézményekben – azaz
a veszélyeztetettebb korosztály
körében – alakultak ki gócpontok.
Számos ország kezdett szúrópróbaszerű szerológiai teszteket végezni a lakosság körében, hiszen ez a módszer tudja

nokhoz. Mindebből kirajzolódik,
hogy a koronavírus-fertőzöttek
60 százaléka vagy a veszélyeztetett csoport tagja, vagy közvetlen
kapcsolatban áll egy vagy több
ilyennel. A kormány már bejelentette, hogy bár a járvány csúcsát
még nem értük el, vidéken már
enyhítenek a korlátozási szabályokon; a betegség kontroll alatt
tartását egyebek közt kötelező
maszkviseléssel, távolságtartással, tömeges teszteléssel és kontaktuskutatással igyekeznek majd
elérni.
K. A.

5

3m
A gazdik tartsák meg
a 3 méteres távolságot
egymástól!

Egymás kutyáját
ne simogassák!

A futtató területén
egyszerre ne tartózkodjon
több 5 kutya-gazdi párosnál!

Vigyázzunk egymásra
és viseljünk maszkot!
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Újbudán hatékony a védekezés I Alkalmatlan maszkok a háziorvosoknak? I Dorogi doktor koronavírus tapasztalatai

Újbuda orvosai: virtuális vizit
A szakma által elfogadott hatékony vakcina
még nincs, a koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelemben messze még a győzelem.
Ezért is fontos a védekezés, az egymásra
figyelés. Négy szakembert kérdeztünk
járványügyi veszélyekről, feladatokról
és lehetséges megoldásokról. Abban mindannyian egyetértenek, hogy rengeteg múlik
az egyéni felelősségvállaláson, és nagyon
sokat köszönhetünk az önkormányzatok
segítségnyújtásának.

Falus Ferenc

Komáromi Zoltán

Falus Ferenc:

A legjobb forgatókönyv
szerint is leghamarabb
talán jövő nyáron
lesz megfelelő vakcina
igényesebb meggyőződni arról, hogy az veszélytelen is,
és nincsenek súlyosabb hatásai, mint magának a vírusnak.
Olyan védőoltás kell, amely akkor sem okoz komolyabb
mellékhatásokat egyetlenegyszer sem, ha egymillió ember
kapja meg. – Az én véleményem szerint a legjobb forgatókönyv alapján is leghamarabb körülbelül jövő nyáron lesz
ilyen vakcina – mondta a szakember. – Oltóanyag lehet
hamarabb, a kipróbálások elkezdődhetnek, ám hogy tömegesen hozzá lehessen férni, az nem várható egy
éven belül. Egyelőre arról sincs fogalmunk, hogy
ezt a bizonyos oltóanyagot, amely tényleg hatásos
és kockázatmentes, milyen technológiával lehet
majd előállítani – tette hozzá.
– Jelenleg kétféle kísérlet zajlik – számolt be
a tüdőgyógyász. Az egyikben azokat a gyógyszereket vizsgálják át, amelyek már engedélyezettek,
a gyártásuk megengedett és hozzáférhető. A másik módszer, hogy olyan vegyületeket keresnek, amelyek a vírus
tüdőben való kötődését gátolják. Arra a kérdésre, nem áll-e
fenn annak a veszélye, hogy a nagy sietség miatt olyan
vakcina kerül forgalomba, ami többet árt, mint használ,
a szakember válasza az, hogy ennek a kockázatnak ki
vagyunk téve. – Ez nem újdonság, hiszen számos olyan
gyógyszerről tudunk, amelyet évek vagy évtizedek múltán
kellett kivonni a forgalomból, mert kiderült, hogy túl nagyok a mellékhatásai. Minden új hatóanyag esetében fennáll ez a kockázat – hangsúlyozta az egykori tisztifőorvos.
Falus doktor szerint a magyarországi megbetegedések
száma azt tükrözi, hogy nagyon hatékony az emberek fegyelmezettsége: távolságot tartanak, maszkot hordanak,
otthon maradnak. Ennek köszönhető, hogy a korlátozó intézkedéseket enyhíteni lehet. Ezt azonban csak nagyon lassan és fokozatosan szabad megtenni, folyamatosan figyelni
kell a megbetegedések számának alakulását, és ehhez viszonyítva kell meghozni a mindenkori intézkedéseket.

Egy járványt nem a csúcsponton
kell megfogni, hanem csírájában

Komáromi Zoltán háziorvos nem derűlátó a védekezést
illetően. Szerinte ahhoz, hogy hathatós lehessen a vírus
elleni harc, három fő feltételnek kell teljesülnie. Az első,
hogy a háziorvosok biztonsággal felismerjék a betegséget. – Úgy gondolom, ebben a kérdésben az orvosok
maximálisan felkészültek, a szaktudással nincs probléma – hangsúlyozta Komáromi doktor. – A másik fontos

Dorogi Gábor

Lehoczky Péter

rőhatást, használatukkal a doktorok védtelenek.
Gyakorlatilag ötvenhárom védekezésre alkalmatlan maszkot kaptunk – mondta Komáromi Zoltán.
– Pedig állítólag az állam raktárai már zsúfolva
vannak megfelelő maszkokkal, védőruhákkal,
pajzsokkal, felszerelésekkel. De mi, háziorvosok
ebből semmit sem láttunk, arra való hivatkozással, hogy mi nem találkozunk betegekkel. Hogyne találkoznánk?! Épp az a legnagyobb veszély,
hogy valaki úgy is megfertőződhet a vírussal,
hogy nem is tud róla, eltelik egy-két hét, semmi
tünete nincs, viszont addigra már tizenöt-húsz
embert megfertőzött. Mi olyan hasfájós, reumatikus, szívbeteg, cukorbeteg embereket látunk el
nap mint nap, akiknek nincsenek járványos tüneteik, ám lehet, hogy ott bujkál bennük a vírus.
Ha nem megfelelő védőfelszerelésben vizsgáljuk
őket, akkor könnyen elkaphatjuk, és a következő páciensnél esetleg már mi adjuk tovább – fűzte hozzá.
– Egy járványt nem a csúcson kell megfogni, hanem csírájában – emelte ki Komáromi Zoltán. – Az önkormányzatok
megpróbálnak segíteni, olykor erejükön felül. Több önkormányzattal is beszéltem az elmúlt napokban, a XI. kerület
mellett a VI. és VII. kerülettel is. Mindenki gyakorlatilag
az önkormányzati pénzből beszerzett teszteket várja, hogy
legalább a saját dolgozóikat és az idősotthonban lakókat
rendszeresen tudják szűrni. Nagyon szurkolok, hogy ezek
a beszerzések sikeresek legyenek, és nagyon szurkolok azért
is, hogy az önkormányzatok erre fordított költségeit az állam, ha most nem is, de később megtérítse – mondta.

Komáromi Zoltán:

Járványügyi
vészhelyzet van, ahol
a kormány feladata
lenne ellátni
a háziorvosokat
védőfelszerelésekkel
kérdés viszont, hogy mennyire vagyunk alkalmasak
a munkára felszerelés, infrastruktúra terén. Itt már nagyobb bajok vannak. Járványügyi vészhelyzet van, ahol
a kormány feladata ellátni a háziorvosokat védőfelszerelésekkel, tesztekkel, a mintavételhez szükséges eszközökkel. Szintén az államnak kellene biztosítani, hogy
a vírushelyzettel kapcsolatos információk, vizsgálati
anyagok bekerüljenek a laboratóriumokba, és az eredmények visszakerüljenek a háziorvosokhoz. Ebből azonban
sajnos semmi sem valósul meg – hívta fel a figyelmet
a háziorvos.
– Az állam ezelőtt másfél hónappal fejenként ötven
sebészi maszkot és három FFP1-es maszkot adott a háziorvosoknak, ezek egyike sem fejt ki semmiféle szű-

felszerelték a kórházakat. Nekünk azonban itt, a szakrendelőben, valamint háziorvosainknak a kerületben,
nem jutott a védőfelszerelésekből. Magunknak kellett
beszerezni önkormányzati segítséggel. Jelenleg 25 millió forintot tudtunk erre fordítani, de további 40 milliót
engedélyezett az önkormányzat. Így a kerület támogatásával időben fel tudtunk készülni már a járvány előtt is,
és most is kellőképp fel vagyunk készülve – hangsúlyozta a szakember. – Felvettük a kapcsolatot a szociális há-

Lehoczky Péter:

Megtörtént a tesztelés
is az idősotthonban.
Mondanom sem kell,
hogy ezeket
a teszteket is mi
magunk szereztük be,
állami segítség nélkül

Az emberek fegyelmezettségének
köszönhetők az eredmények

Falus Ferenc tüdőgyógyászt, korábbi országos tisztifőorvost arról kérdeztük, lát-e arra esélyt, hogy belátható időn
belül lesz olyan vakcina, amely egyrészt megvéd a vírustól, másrészt nem veszélyezteti túlzottan azok egészségét,
akik megkapják az oltást. A szakember szerint a vakcina
előállításának csak az első és legegyszerűbb szakasza lesz
az oltóanyag megtalálása. Sokkal komplikáltabb és idő-

– Pár nappal a tünetek jelentkezése előtt olvastam egy
szakmai cikket arról, hogy egyes esetekben az ízlelés, illetve a szaglás elvesztése a legelső tünet. Rá két
vagy három napra a vacsoránál feltűnt, hogy nem érzem
az ízeket, és ez másnap reggel sem változott. Két-három
óra múlva hőemelkedésem is lett. Mivel az egészségügyben, betegekkel dolgozom, természetesen nagyon körültekintőnek kell lennem, ezért azonnal bementem a Szent
László Kórházba. Be is igazolódott a gyanúm, pozitív
lett a tesztem – mondta.
Dorogi doktornak nem voltak nagyon súlyos
tünetei, de azért jött a többi is: izomfájdalom,
gyengeség, hőemelkedés. Pár nap után szinte teljesen tünetmentes lett, aztán kezdődött minden
elölről. – Már örültem, hogy meggyógyultam,
ennyi volt a betegség, amikor újrakezdődött.
Izomfájdalom, egy kis hőemelkedés, levertség.
És ez ismétlődött többször is. Legalább kétszer-háromszor hittem azt, hogy már vége, amikor újra jelentkeztek. De mire lejárt a kéthetes
karantén, a tünetek elmúltak, és többé nem is
jöttek vissza – mesélte a háziorvos.
Az otthoni karantén Dorogi doktor egész
családjára vonatkozott, annál is inkább, mivel
felesége – akinek másfél hónappal korábban
volt gerincműtétje – szintén megfertőződött.
Tizennyolc esztendős gyermekük azonban nem
kapta el a vírust, noha egy fedél alatt él velük. Ő
a jelek szerint azon kevesek közé tartozik, akik immunisak a koronavírusra.
Arra még a szakemberek sem tudják a választ, miként
lehetséges, hogy a lakosság 15–20 százaléka nem érzékeny erre a vírusra. – Néhány hete mindenki engem sajnált, mert megfertőződtem, most meg mindenki engem
irigyel – mondta derűsen Dorogi doktor. – Egy két lábon
járó vakcina vagyok, tele antitesttel, legalábbis az orvostudomány mai állása szerint. Bár sokan megkérdőjelezik, hogy aki már egyszer kigyógyult a betegségből,
az újra nem kapja el. Amit viszont biztosan tudni lehet,
hogy vannak általános tünetek. A három nagyon súlyos:
a magas láz, a nehézlégzés és a száraz köhögés – foglalja
össze a gyógyult háziorvos. – Ezek már mindenki előtt
ismertek, ám vannak olyanok is, amelyek kevésbé gyakoriak, de fontos odafigyelni rájuk. Például az izomfájdalom, a felsőlégúti hurutos tünetek és az íz-, illetve
szagérzékelés tompulása. A kezelésben a paracetamol készítményeket ajánlják a szakemberek általános láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatásuk
miatt, illetve egyes szakmai cikkek
antibiotikum-kúrát is javasolnak,
megelőzendő a tüdőgyulladást, a szövődményeket. Vitamint érdemes fogyasztani, de mértékkel, mert bizonyos szakmai nézetek szerint
például a túl sok C-vitamin akár kedvezhet is a vírus
kapcsolódásának – tette hozzá Dorogi Gábor.

A betegek érdekében
elővigyázatos volt
a fertőzött orvos

Dorogi Gábor XI. kerületi háziorvos egyike azoknak, akiket megfertőzőtt a koronavírus. Szerencséje volt, viszonylag enyhe tünetekkel vészelte át, és már meggyógyult. Újra
rendel, ám ehhez két hét karanténra és három negatív tesztre volt szükség, valamint szigorú szakmai szabályoknak
kellett megfelelni.
Mint mesélte, először akkor kezdett gyanakodni, amikor észrevette, hogy nem érzi az ízeket és az illatokat.

Dorogi Gábor:

Még csak most jön a neheze

Lehoczky Péter, a Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója szerint a járvány alakulásában még
csak most jön a neheze. Ezért fontos, hogy legyen még energia otthon maradni és figyelni egymásra. – Viseljünk maszkot, védjük embertársainkat
– hangsúlyozta a főigazgató.
– Elvileg kizárólag sürgősségi ellátást végezhetünk a szakrendelőben, de ez a határ nem éles.
Mi mindenkit arra biztatunk, ha a már meglévő
betegsége rosszabbodik, telefonáljon a háziorvosnak, vagy ide, hozzánk. Ha baj van, segítünk
– hangsúlyozta Lehoczky Péter. A korábbi körülbelül 3500 helyett most mintegy 400 beteg fordul
meg naponta a szakrendelőben. De várható, hogy
ez a szám nőni fog, hiszen, ahogy a főigazgató
fogalmaz, nem csak a koronavírus van a világon. – A betegeket gyógyítani kell. És továbbra
is komoly gondot okoz a védőfelszerelés hiánya
– mutatott rá Lehoczky doktor. – Úgy gondolom,
a kormány feladata lett volna gondoskodni a felszerelésekről, annál is inkább, mert bizonyos eszközök beszerzése államközi megállapodásokhoz
kötött, tehát mi az állam segítsége nélkül nem is
tudunk hozzájutni ezekhez. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy

Az egészségügyben,
betegekkel dolgozom,
természetesen nagyon
körültekintőnek kell
lennem, ezért azonnal
bementem a Szent
László Kórházba

lózattal, az idősek otthonával, megkérdeztük őket, mire
van szükség. A szociális intézményekben dolgozó munkatársainkat is el tudtuk látni most már olyan speciális
maszkkal, az FFP2-vel, amelyik megvédi őket a vírussal szemben. Higiénés főorvosunk az idősek otthonában
a szociális gondozói részen tartott továbbképzést, mire
kell figyelni, hogy az idős embereket védjék, és közben
az ápolók se fertőződjenek meg. Megtörtént a tesztelés
is az idősotthonban. Mondanom sem kell, hogy ezeket
a teszteket is mi magunk szereztük be, állami segítség
nélkül.
– Önkormányzati segítséggel tehát mindenkit le tudtak
tesztelni, a dolgozókat és a bentlakók egyaránt – emelte ki
a főigazgató, aki szerint még legalább másfél hónap nehéz
időszak áll előttünk a járványban. Azt javasolja, továbbra
is maradjon energiánk arra, hogy védjük egymást és magunkat, mindenki hordjon maszkot, gumikesztyűt, és csak
akkor mozduljon ki otthonról, ha nagyon muszáj.

Újbuda

A maszkhordásról
Komáromi Zoltán:
„Ez egy járvány, cseppfertőzéssel terjed, ha a lehető
legkevesebb időt töltöm
közösségben, vásárlással,
ha használom a kézfertőtlenítőt, ha maszkot viselek
más emberek jelenlétében, akkor védem a többi
embert.”
Falus Ferenc:
„Az, hogy Karácsony Gergely, Budapest
főpolgármestere elrendelte a kötelező
maszkhasználatot, az egyik legfontosabb
intézkedése volt az országnak. A főpolgármester ebben az ügyben példamutatóan
járt el. A fertőzést és a tömeges megbetegedést úgy lehet gátolni, hogy akik nem
tudják magukról, hogy fertőzőttek,
azok ne fertőzhessenek meg másokat.”
Lehoczky Péter:
„Még most jön a neheze, úgyhogy
kell még energia a türelemre és odafigyelésre. Mindenki hordjon maszkot
és gumikesztyűt!”

aktuális
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Piac a járvány idején

Az újbudai sportélet
nem adja meg magát

A vásárlási idősávokat kifogásolták a legtöbben
A Bikás parki piacon is
érződik a koronavírus-járvány hatása: a területet
az előírásoknak megfelelően körbekerítették
szalaggal, a bejáratoknál
biztonsági emberek
igyekeznek betartatni
a rendet.
A többi piachoz, illetve élelmiszerbolthoz hasonlóan reggel kilenc
órától délig ide is csak a leginkább
veszélyeztetett korosztály képviselői, azaz a 65 év fölöttiek léphetnek
be. A korábban érkező fiatalabbak
kilenc óra körül gyorsan befejezik
a vásárlást, az idősek pedig nagy
tömegben várakoznak a bejutásra.
Elég kényelmetlen mindenkinek ez
a helyzet, de legtöbben türelemmel
kezelik. Megkérdeztük a piacra járókat és az árusokat, hogyan élik
meg ezt a nehéz időszakot, men�nyiben változott meg az életük
a járvány kitörése óta, mire figyelnek oda különösen, illetve hogyan
látják az önkormányzat, valamint
a kormányzat intézkedéseit.

Csaba (38)

Tizenhat éve
járok rendszeresen
erre a piacra.
Rossz
így
sietve
vásárolni.
Főleg zöldséget,
szárazá rut
és tojást szoktam venni, meg
grillcsirkét, de azt most nem tudok, mert még nem sült meg,
nekünk viszont már át kell adni
a helyet az időseknek. A vásár-

szerencsére nem túl sokat. Kormányzati szinten sok a kapkodás, a nem kellően átgondolt, ad
hoc intézkedések nem segítenek
az emberek helyzetén.

futótippekkel is szolgál. A BEAC
női kosárlabda-szakosztályának
vezetése áprilisban felfüggesztette a tagdíjfizetési kötelezettséget.

Tamás (59)

Én úgy látom, hogy
a járvány
kitörése óta
kevesebbet
lehet vásárolni, mert
nincs már itt
annyi árus. Igaz,
a ke- reslet is csökkent, mert
jóval kevesebben vagyunk mi,
vevők is. Ez amiatt is lehet, hogy
az idősebbek csak külön idősávban jöhetnek, de szerintem aki
ideszokott, az most is eljön, mert
ez egy jó piac. Jók az árak, érdemes ide kijárni. Én örülök annak,
hogy a kormányzati előírásoknak igyekeznek itt is megfelelni.
Múlt héten ingyen maszkot is
osztottak a vásárlóknak. Jónak
tartom, hogy vannak, akik vigyáznak itt a rendre, nem zavaró
a biztonságiak jelenléte. Csöppet sem érzem túlzónak ezeket
a rendelkezéseket, ez szükséges
ahhoz, hogy ne terjedjen tömegesen el a vírus. A magánéletemben
az okoz nehézséget, hogy a munkahelyem már csak négy órában
foglalkoztat, anyagilag ez megterheli a családot, de szerencsére
a többiek még normál munkaidőben dolgozhatnak. Ami nagyon
rossz, hogy a gyerekeinkkel, akik
már nem velünk élnek, nem találkozhatunk, de az internet segítségével látjuk őket is. Próbáljuk
valahogy túlélni ezt a nyomorult
időszakot.

MAC

Miklós (68)

Imádom
ezt
a piacot, én
a II. kerületből járok
ide
évek
óta. Az én
életem nem
nagyon változott, a karantént
sem nagyon tudom betartani,
mert eljárok dolgozni. Lakásfelújítás közepén vagyok, mindennap szaladgálnom kell különböző
árucikkekért. A járvány eléggé
megnehezítette a beszerzéseket,
de szerencsére a piac működik,

A MAC Budapest Jégkorong Akadémia egyedi maszkok forgalmazásába fogott, amivel nemcsak
rajongóik járvány elleni védekezését és a csapat iránti elkötelezettségét erősíti, de a bevétellel
a Heim Pál Gyermekkórházat is
támogatja. A jégkorongozóknál is
zajlanak az online tréningek, közösségi oldalaikon pedig minden
erővel igyekeznek fenntartani
a motiváltságot.

Sokan panaszkodnak amiatt,
hogy ideálisabb lenne, ha az idősek
jöhetnének előbb, hattól kilencig
élelmiszerben nincs hiány. Mindent én veszek meg, a feleségemet
nem engedem ki az utcára, őt jobban féltem, mint magamat. Remek maszkot kaptam a cégemtől,
egyébként szerencsére januárban
felkészültem az influenzajárvány
időszakára, és jól bevásároltam
kézfertőtlenítőből. Ha hazamegyek, a ruháimat azonnal kimossa a nejem, én teljesen lefürdök.
Az országot szerintem váratlanul
és felkészületlenül érte ez a járvány. A most meghozott intézkedéseket már egy hónappal ezelőtt
be kellett volna vezetni.

Ilona (36)

Hústermékeket árulunk itt, a piacon, sajnos jelentősen csökkent
a forgalom, amióta kitört a járvány. Új szolgáltatást kellett indítanunk, hogy pótoljuk a kieső

naszkodnak amiatt, hogy ideálisabb lenne, ha az idősek jöhetnének előbb, hattól kilencig, majd
utánuk a fiatalok.

Tibor (66)

Megváltoztatta
az életemet
ez a járvány, sokkal jobban
odafigyelek
az
egészségemre. Én
egyedül
élek.
A segélyvonalon már
felhívtak, hogy segítenek nekem
a bevásárlásban, de nem vettem
igénybe, mert a fiam gondoskodik rólam. Sajnos nem látom még
ennek a járványnak a végét, de
hiszek abban, hogy ha vigyázunk
magunkra és betartjuk a szabályokat, akkor hamarosan leáll
a vírus terjedése. Nagyon fontos
az alapos kézmosás, erre nagyon
odafigyelek azóta magam is.

Valéria (55)

lási szokásaimon nem változtatott a járvány, a magánéletünk
azonban sokkal nehezebb lett.
Két kisgyerekkel vagyunk otthon bezárva, nem könnyű. Védekezni maszkkal, gumikesztyűvel szoktunk, nem megyünk be
soha cipővel a lakásba. Ha ki kell
menni valamiért, utána azonnal
alaposan kezet mosunk, amikor
hazaértünk. Kézfertőtlenítő mindig van nálunk, és igyekszünk
megfelelő távolságot tartani másoktól. Nagyon örülök annak,
hogy az önkormányzat átgondoltan cselekszik, igyekeznek an�nyit szorítani, amennyit kell, de

aktuális
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bevételeinket, most már házhoz
is szállítunk. Úgy tapasztalom,
nemcsak mi tartjuk be szigorúan az előírásokat,
hanem
a vevők is
ma sz k ba n,
kesztyűben
érkeznek,
ám nem vagyok teljesen
meggyőződve
arról, hogy így biztonságban vagyunk, talán csak
mérsékelhetjük a megbetegedés
kockázatát. Az intézkedések jók,
szükségszerűek, bár sokan pa-

Méhészek vagyunk, mézet árulunk
a piacon. Most nyílnak a virágok,
vándorolnunk kell a méhekkel,
nem tudunk otthon maradni. Nagyon odafigyelünk ilyenkor
a megfelelő
védekezésre, és óvatosan
választjuk ki
a helyszíneket
is. A piac szerencsére rendben működik, nem maradnak el a vásárlóink.
Édesanyám idős, ő gondozásra
szorul, de én is nagymama vagyok
már. Sajnálom, hogy a lányomnak most nem tudok közvetlenül
segíteni a gyermeknevelésben.
Azért főzök rájuk, hogy legalább
így levegyek egy kis terhet a válláról. Nagyon elégedett vagyok
a kormányzat és az önkormányzat
rendelkezéseivel. Látszik, hogy
odafigyelnek az emberekre, több
helyen is tapasztaltam már, hogy
a polgármesterek kiválóan tájékoztatják a lakosságot.

Ilona (72)

Nagyon felháborítónak tartom ezt
a számkivetettséget, hogy kilenc
óra előtt nem léphetünk be a piacra. Ez egy nyugdíjasellenes intézkedés. Ott állunk a bejárat előtt
tömegesen, az sem egészséges.

Ráadásul mire mi bejöhetünk,
a legszebb árukat már mind elviszik. Értem, hogy ez a mi védelmünk érdekében van, de józan
paraszti ésszel szerintem ez nem
sokat jelent. Itt nem lehet másfél
méter távolságot tartani egymástól, mindenképpen tömeg van.
Tökéletesen mindegy, hogy a fiatalabbak meg az idősebbek keverednek-e vagy sem. A tojásosnál
meg akartam tartani az előírt távolságot, de egy bácsika bevágott
elém, és még fel is volt háborodva,
amikor szóvá tettem. Én nyugdíjas
fodrász vagyok, egyéni vállalkozó, de egy hónapja már nem dolgozom. A vendégek érdeklődnek,
mikor nyitok ki, de én úgy döntöttem, megvárom a májust, noha
a fodrászüzleteknek megengedik,
hogy nyitva legyenek. Szerintem ez egy hibás döntés, mert mi
közvetlen kapcsolatba kerülünk
a vendégeink arcával, nagyon ki
vagyunk téve a fertőzésveszélynek. Én gyúrok arra, hogy a karjaimat megnövesszem, de nem
megy. Hajvágás, hajmosás közben
nem lehet másfél méteres távolságot tartani. Főleg azt viselem
nehezen, hogy nem lehet tudni,
mikor lesz ennek vége. Heti egyszer járok boltba és ide, a piacra,
a fennmaradó időben igyekszem
otthon maradni, hogy minél jobban vigyázzak magamra.

Imre (69)

Minden héten
kijövök ide
v á s á r ol n i .
A járvány
ideje alatt
is megkapok mindent,
csak azóta jobban odafigyelek
a távolságtartásra. Én együtt élek
az unokáimmal, nem tudunk teljesen elkülönülni egymástól. Felajánlották ugyan a segítségüket
a bevásárlásban, de nem sok értelmét láttam, hiszen egy fedél alatt
élünk. Sokat olvasom a híreket, tájékozódom a járvány alakulásáról.
Úgy látom, hogy a kormány nem
elégséges, nem szükséges intézkedéseket hoz, és azokat nem a megfelelő időben teszi meg. Az önkormányzat intézkedéseit viszont
támogathatónak tartom, örültem
annak, hogy a rászorulókra különös figyelmet fordítottak ebben
a nehéz időszakban.
D. B. S.

TENISZ

Bár a járvány miatt már
ciusban bezártak a létesítmények, lezárultak
a bajnokságok, félbe
maradtak az idények,
a sportolók pedig kényszerszabadságra mentek,
a sport világában nem
állt meg teljesen az élet.

KELEN SC

Andreas van den Aker, a Kelen SC
elnöke emberi döntéssel szeretné
egyben tartani a náluk sportoló közösséget. Megértve egyes
családok romló anyagi helyzetét,

azok a gyerekek sem esnek
ki a keretből, akiknek a szülei
nem vagy nem teljesen tudják
befizetni a tagdíjat ebben az időszakban.

A Magyar Tenisz Szövetség kezdeményezte a szabadtéri teniszpályák újranyitását. A javaslat
szerint párosban egyelőre csak
az egy háztartásban élők lehetnek egy oldalon, de a háló
túloldalára más partner, edző is
kerülhet, ha betartják a szigorú
higiéniai feltételeket.

BEAC

A nagy múltú klubon belül közel 40 sportágban 5700 fő sportol rendszeresen. Márciustól
az edzők, élsportolók online
tréningeket tartanak, a tanfolyamokra bérletet váltóknak videós
tartalmakat, edzésterveket készítenek. Az erőnléti edzések mellett
karate, aerobik, jóga is szerepel
a kínálatban, sőt, Újbuda kiváló
sportolója, Csere Gáspár videós

60+ programok
az interneten
Bizonyára ön is elolvasta, meghallgatta, és reméljük, be is tartja azokat az intelmeket, amelyek
követése fontos és elengedhetetlen a koronavírus
okozta megbetegedés elkerüléséhez. A járványhelyzet kellemetlen, ám szükséges megszorításokat igényel napi életvitelünkben is; önmagunk
ellátása körülményesebb lett, kerülnünk kell
a közösségeket, a közös programokat, csak kellő
óvintézkedések mellett beszélhetünk szomszédainkkal, új és régi ismerőseinkkel és így tovább.
Az előírások betartása nem lehet vita tárgya,
de nem szabad elmennünk a mellett, hogy a megszokott életmód, az aktivitás és az élettér csökkenése egy idős embernek lelkileg és fizikailag
nagyobb terhet jelenthet, mint
a fiataloknak.
Éppen ezért az aktivitás
megőrzése, mindennapjaink tudatosabb szervezése
ma
lényegesebb,
mint a járványt
megelőző időkben.
Kérjük, keressék
és figyeljék az Újbuda 60+ Program
Facebook-olda lát
és az idosbarat.hu
oldal cikkeit, ahol
a körülmények figyelembevételével
igyekszünk segítséget nyújtani az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez.

– A teniszpályákat
nem számítva
bizonytalan ideig
még zárva tartanak
a sportlétesítmények
a XI. kerületben –
tudtuk meg Simon
Károlytól, az Újbuda
Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatójától.
A cég kihasználja
a kényszerű leállást,
és karbantartási
munkálatokat, felújításokat, tisztítást,
fertőtlenítést végez
az épületekben. Simon
Károly mindenkit arra
kér, hogy felelősségteljesen sportoljon
a járvány ideje alatt:
futás, kerékpározás
közben tartsák be
az ötméteres távolságot egymástól,
kerüljék a zsúfolt
helyszíneket, vigyázzanak egymásra.
Az igazgató arra is
kéri az újbudaiakat,
hogy ne használják
az önkormányzat
által szalagkordonnal
lezárt szabadtéri
edzőhelyeket.

Segítségnyújtó szolgáltatás
számítógépekhez, okoseszközökhöz
Regisztrálni akarna valahová, de problémába ütközött? Videohívást szeretne
indítani Skype vagy Viber alkalmazással?
Fényképet kívánna küldeni? Esetleg
az Újbuda 60+ Program Facebookoldalával vagy csoportjaival kapcsolatban lenne kérdése? Segítünk!
A kialakult helyzetben nagyon sokan csak az internet segítségével tudnak kapcsolatot tartani családjukkal és a külvilággal. Ezért 2020. május 4-étől
a már megszokott számítógépes
segítségnyújtást
elérhetővé
tesszük telefonon és e-mailen
keresztül. A szolgáltatás egyelőre minden hétfőn 12 és 16
óra, pénteken 8 és 12 óra
között vehető igénybe, de
nagyobb igény esetén több
lehetőséget fogunk nyújtani. Kérdéseiket feltehetik
a 06/70/684-7412-es telefonszámon, vagy elküldhetik
e-mailben az it.60plusz@
ujbuda.hu címre.
Kérjük, hogy kérdésekkel
felkészülve hívják a telefonszámot!

Online 60+ programajánló

3-1-2 meridiántorna

Minden pénteken 14.30 órától. A részvételhez a Facebookon csatlakozzon a „3-1-2 meridiántorna (Újbuda 60+ Program)” nevű
csoporthoz.

Origami

Minden hétfőn 14 órától. A részvételhez a Facebookon csatlakozzon az „Origami (Újbuda 60+ Program)” nevű csoporthoz.

Dietetikai tanácsadás

Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében változtatna eddigi életmódján? Esetleg betegségével kapcsolatban
tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek, problémáinak részletes leírásával várja levelét szakemberünk, hogy pontos, mindenre
kitérő választ adhasson önnek. Dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási szakember továbbra is várja kérdéseiket a 60plusz@ujbuda.
hu e-mail címen.

Hahota jóga

Domján Ferenc „kacagáskarnagy” hétfői napokon 8 órától tart online hahota jóga foglalkozásokat a Zoom alkalmazáson keresztül.
A foglalkozásokra a domjanferenc@gmail.com e-mail címen tudnak jelentkezni, és erről az e-mail címről kapják majd a meghívót
is a csatlakozáshoz. Naprakész információkért kérjük, kövesse
a Facebookon az Újbuda 60+ Program oldalt!

Do-in (japán jóga)

Május 6-ától minden szerdán 12.30 órától
A részvételhez a Facebookon csatlakozzon a „Do-in – japán jóga
(Újbuda 60+ Program)” nevű csoporthoz.

mozaik
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fogadóórák

pártok eseményei

Az egészségügyi veszélyhelyzetre való
tekintettel a személyes fogadóórák
szünetelnek. A képviselők továbbra is
várják kérdéseiket, javaslataikat
az alábbi elérhetőségeken.
DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester
Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)

1. evk., alpolgármester. Bejelentkezés
Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon,
barabas.richard@ujbuda.hu, +36/70/475-9047

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester
Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon
OROSZ ANNA (MOMENTUM) 5. evk., alpolgármester,
orosz.anna@ujbuda.hu, +36/20/626-9274.

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest,
116. Pf. 141., e-mail: bp11@dkp.hu, www.facebook.com/
demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda várhatóan júniusban nyit újra, ekkortól minden szerdán 16–19 óráig várja
az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Budafoki úti iroda határozatlan időre zárva tart. E-mail:
ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda, a kormány bejelentett vészhelyzet rendelkezéseivel, valamint az önkénteseink, tagjaink, aktivistáink
és minden kedves érdeklődő szimpatizánsunk iránt érzett felelősséggel összhangban, határozatlan ideig zárva tart! Vigyázzunk egymásra!

Telefon: 06/30/566-4302

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) ogy. képv.

Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon
és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk
e-mail címe nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu
címre várjuk leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket
a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen.

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.

Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv.

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)

önk. képv. Bejelentkezés alapján: +36/30/655-3053,
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)
15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
+36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
+36/70/383-7230, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

2. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv.

Egyeztetés: 06/30/358-27-23, novak.elod@mihazank.hu

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.
Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049,
varga.gergo@ujbuda.hu

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 12.00–20.00

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

Bevásárlási segítséget nyújt a koronavírus által leginkább
veszélyeztetett időseknek a társadalmi szolidaritás jegyében,
önkéntes mozgalmi alapon a Mi Hazánk Újbudai Szervezete.
Az ingyenes szolgáltatás felől a helyi elnöknél, Novák Előd
önkormányzati képviselőnél lehet érdeklődni: novak.elod@
mihazank.hu, 06/30/358-2723. A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem távoktatást
nyújt: www.mihazank.hu/fisz. Újbudai hírek: facebook.
com/mihazankujbuda

A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.
facebook.com/momentumujbuda)!
Jelentkezz
tagnak
a Momentumhoz a https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon,
és légy részese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt telefonos félfogadásra van lehetőség, az alábbi elérhetőségen: 06/70/475-9047.

Kulturális túlélő programok
Kreatív megoldásokkal vészelik át a karantént
A rendszeres kultúrafogyasztók most brutális diétán
vannak. Március közepe óta
nincs kiállítás, színház, mozi,
koncert, elmaradnak az estek,
a szalonok, még egy jó kávézóba sem lehet beülni a barátokkal. Kegyetlen időszak ez
mindenkinek, a kultúrából
élőknek pedig igazi sorscsapás.

A Müpa megnyitotta virtuális hangversenytermét és előadótereit. Az elmúlt
esztendők több felejthetetlen produkcióját
teszik közzé HD minőségben, sőt, Európa
más koncerttermeiben készült előadásokkal
is várják a nézőket.
Ferencváros Önkormányzata járművekről kihangosított, élő fellépéseket szervez,
amivel a nehéz helyzetbe került előadóművészeket is támogatják. Csütörtökönként 15
és 19 óra között adnak így koncertet neves
énekesek, zenészek.

Most mindenki a túlélésre hajt. Kezdetben
csupán egyetlen színtér maradt, az online,
de már láthatunk példákat a való világban is
„kontaktmentes” kezdeményezésekre. Ezúttal nemcsak újbudai programokat ajánlunk
olvasóinknak, hanem olyan egyedi megol-

Színház

Érdemes odafigyelni a Trip hajó felolvasószínházi sorozatára, ők karanténdráma-pályázatot hirdettek a Literával közösen.
A beérkezett pályaművek a járvány során
kialakult új élethelyzetekre reflektálnak.

lakásokat keres. Külföldi vevők elérése, jutalék
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 06/20/9600600.

Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet
Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca
3. 06/20/399-8131, teremberles@szeglet.hu,
https://www.szeglet.hu/teremberles

Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/9344664.

Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ. 10.00–17.00,
Cs. 10.00–19.00.
WWW.MAGYARANTIK.HU Régiség és teljes
hagyaték felvásárlása: vitrindísztárgyakat,
ezüstneműt, ékszert, antik órát, festményeket,
bútorokat (koloniált is), csillárt, szőnyeget,
kitüntetést, pénzérmét, zongorát. Házhoz
megyünk, készpénzben fizetünk! 06/70/673-7787,
e-mail cím: antik@magyarantik.hu

KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs

vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.
BECSÜLETES FELVÁSÁRLÓ - Régiség,
Hangszer, Festmény, Porcelán, Óra, Ékszer,
Hagyaték. Cs. Tibor 06-70/610-3438

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505,

kerítésépítés. Reális áron! www.telekrendezes.
hu, tel.: 06/20/259-6319.
ÁRUFUVAROZÁS, költöztetés, anyagszállítás,
minden, ami fuvar 8000 Ft-tól. 06/20/437-9673.
ASZTALOS-lakatos javítás. 06/20/411-4349,
06/1/249-0329.
CSALÁDI és TÁRSASHÁZAK homlokzati
hőszigetelése állványozással is. Kiss István,
06/20/3334-489.
BÁRMILYEN tető fedése, szigetelése, javítása.

06/30/251-3800. Halász Tibor.

T.: +36/30/401-7462.

TV, számítógép

Könyvek

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás.

Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653.

Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan,
referenciákkal: 06/20/396-1933.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
KISEBB IRODAHÁZAK takarítását vállalom
100 nm-től 1000 nm-ig. Ár megegyezés szerint
a takarítandó terület állapotától, nagyságától
függően személyes megbeszélés alapján. Hívjon
bizalommal! 06/70/277-6734.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
SZOBAFESTÉS, szigetelés, ácsmunkák:
06/20/943-5564.
KERT-, TELEKRENDEZÉS! Metszés,
permetezés, favágás, bozótírtás, térkövezés,

KÖNYVEKET antikvárium vásárol! A vírus

idején is, maszkban, kesztyűben. 06/20/425-6437

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.

Közlemény
FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy
dr. Vittay Pálné dr. Pethő Mária nyugalmazott
gyermekorvos 2020. április 13-án életének 91.
évében csendben elaludt. Drága halottunk, sokak
szeretett Pethő doktor nénije több évtizeden át
gyógyította kis betegeit a XI. kerületi körzetében
és a Fehérvári úti rendelőben, hivatását
lelkiismeretes odaadással és szeretettel művelve.
Legyen emléke áldott és nyugalma csendes!
A gyászoló család. Cím: kata@fedinecz.com

értesítés
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata megbízásából elkészült
a Budapest, XI. kerület, Pázmány Péter
sétány–(4107/53) hrsz. közterület–Irinyi
József utca–Bogdánfy utca–Neumann
János utca (KÉSZ 25 Infopark)
által határolt terület
kerületi építési szabályzata.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete 103/2019. (VI. 13.) XI.
ÖK határozatával a BEAC sportközpont területét
és 33/2020 (II. 27.) XI. ÖK határozatával a 4082/21
helyrajzi számú ingatlant (Infopark) kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A településrendezési eszköz egyeztetése
a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
42. § (1) bekezdése értelmében tárgyalásos
eljárás formájában történik. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK
rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot
és civil szervezeteket a terv közzétételéről.
A terv 2020. április 27-étől 2020. május 11-éig
tekinthető meg az önkormányzat weblapján (www.
ujbuda.hu), a Főépítészi Iroda felületén a készülő
településrendezési eszközök címszó alatt
A tervvel kapcsolatos észrevételeket
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A kialakult járványhelyzetre tekintettel
a tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot
nem áll módunkban tartani.
Az érintettek a tervre vonatkozóan a Főépítészi
Igazgatóság e-mail címére (foepitesz@ujbuda.hu) írva
kaphatnak tájékoztatást.
Az új településrendezési eszközre vonatkozó
javaslataikat írásban a foepitesz@ujbuda.hu e-mail
címre 2020. május 11-éig nyújthatják be.
Budapest, 2020. április 22.
Schreffel János főépítész-igazgató

Elhunyt
Imreh Ferenc

A koronavírus elleni küzde
lemben alulmaradva április
22-én, életének 76. évében
elhunyt Imreh Ferenc, Újbuda
Német Önkormányzatának
korábbi elnöke, a Kelenvölgyi
Polgárok Köre alapító tagja.
Imreh Ferenc saját gyökereiből
kiindulva sokat tett a lakóhelyi
német nemzetiségi kultúra
ápolásáért. Kezdeményezője
volt a testvérvárosi kapcsolatok felvételének, és neki
is köszönhető, hogy
Kelenvölgyben mind
az óvoda, mind az iskola
ápolja a német nemzetiségi
hagyományokat. A Kelenvölgyi
Közösségi Házban kerületi
összefogással megrendezett
farsangi és szüreti sváb bálok
megszervezésével ő maga is
tradíciót teremtett.

impresszum
Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media11@ujbuda.hu
• Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta •
Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tallér Edina • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu
• Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató
• Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

mos színész ingyen is sokat tesz a kultúra
közvetítéséért, az Art Peep Show weblapon
pár száz forinttal a nézők is támogathatják
a most komoly anyagi gondokkal küzdő
kedvenceiket. A kezdeményezéshez már
több ismert színész csatlakozott egyszemélyes rövid produkciókkal.

Képzőművészet

Elindult a Resident Art Kortárs találkozások című podcastsorozata a SoundCloudon,
amelyben képzőművészekkel, művészettörténészekkel, kurátorokkal és galériás szakemberekkel beszélgetnek kortárs művészeti
kérdésekről. Szöllősi Géza látványtervező
a rovarok kitinpácéljából készített alkotásairól, Bullás József pedig a számítógép képernyőjén megmozdulni látszó festményeiről
beszél az első adásokban.

Film

apróhirdetés
INGATLANIRODÁNK eladó budapesti

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,
+36/20/316-2925

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI

Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda. Tel.: 06/20/209-5932, mail:

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: daam.alexandra@ujbuda.hu,
+36/30/184-3396

Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu,
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI

Lakás, ingatlan

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk., önk. képv.

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3042,
budai.miklos@ujbuda.hu

Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu

bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu.
A koronavírus-járvány alatt segítünk bevásárolni az idős
vagy beteg embereknek. Érdeklődés: +36/30/384-7280. Ön
is segítene? Jelentkezzen aktivistának! https://lehetmas.hu/
csatlakozz/

kult
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Jelenet Hajdu Szabolcs Békeidő című filmjéből
dásokat is, amelyek megmutatják a művészek, intézmények, kulturális menedzserek
kreativitását és kitartását.

Zene

A B32 online színpadán április utolsó napján az Ed Is On énekese és gitárosa adott
akusztikus koncertet élőben.
A negyedik albumán dolgozó párkányi
Jóvilágvan zenekar két tagja Magyarországon ragadt, így próbálni sem tudnak,
ám új videoklipek készülnek a régi, áthangszerelt dalokra, mégpedig a tagok
otthonában. A rajongók döntése alapján
a Rosszul vagyok című dalt hangszerelte
elsőként újra az A38 Hajón is többször
nagy sikerrel koncertező csapat, és már
a klip is elkészült.

A Nem tűntem el című dokumentum-játékfilm Richter Gedeon életét mutatja
be, Spáh Dávid rendezésében, Rudolf
Péter főszereplésével. Most kikerült
a netre, ahol ingyenesen bárki megnézheti. Hajdu Szabolcs, a Macerás ügyek,
a Fehér tenyér, a Bibliotheque Pascal
és az Ernelláék Farkaséknál rendezője
nem várta meg, hogy újra megnyissanak a mozik. Legújabb produkcióját,
a Békeidőt online mutatják be, a Vimeo
videomegosztón egy mozijegy áráért
lehet megnézni.

A legjobb írásokat neves művészek adják
elő az Első Magyar Karanténszínházban.
A családok körében nagy népszerűségre
tettek szert a Kuttyomfitty Társulat online
közvetítései. Élőben adnak elő bábjátékokat,
de meséket is olvasnak gyerekeknek. Amúgy
szinte valamennyi bábos vállalkozás rendszeressé tette az élő internetes műsorokat,
így a Ciróka, a Harlekin, a Vaskakas vagy
a Budapest Bábszínház is. A Manna Produkció pedig werkfilmben mutatta be, hogyan dolgozik Domokos Kovács és csapata
a klímavédelmmel foglalkozó előadásukon.
A szeptemberi bemutatóra készülő darab
címe: A jegesmedvék etetése tilos!
Gosztonyi Csaba és Lengyel Tamás start
upja, a szabadaprodukcio.hu új szolgáltatást
indított. Bár a közösségi médiumokban szá-

Irodalom

Újbuda kulturális nagykövete, Juhász Anna
a közös olvasás élményét és a szalonok
beszélgetéseit igyekszik pótolni #együtt
olvasunk című videós sorozatával, melynek részeként neves vendégek is megosztják a nézőkkel, mit jelent számukra Márai
Sándor, Szabó Magda vagy Csukás István
művészete.
A Litera.hu történetmesélő szériát indított közösségi oldalán. Kortárs írók mesélnek el naponta egy-egy posztban életük
valamilyen eseményéről.
Az Országos Széchényi Könyvtár nyomozós játékkal várja távol maradt olvasóit.
Május végéig heti két alkalommal Farkas
Gábor Farkas művelődéstörténész munkatárs rövid írásokban mutatja be az OSZK

blogján a könyvtár ereklyéit. A játékosoknak pedig régi szöveges emlékeink titkait
kell felderíteni, a helyes megfejtések leg�gyorsabb beküldői könyvjutalmat kapnak.

Tánc

A Fonó Budai Zeneház népzenei művészeti
vezetője, Berecz István élvezetes oktatóanyaggal jelentkezett azok számára, akik
már nagyon várják, hogy újra beinduljanak
a táncházak. Az örökös aranysarkantyús
néptáncos segítségével addig is meg lehet
tanulni egy-két figurát.
A 35 éves fennállását ünneplő Artus Stúdió minden szombaton filmklubot tart a neten: egy-egy korábbi, nagy sikerű artusos
produkciót tesznek közzé oldalukon.

Gasztronómia

A hetekig tartó élesztőhiány megviselte
azokat, akik a szekrény mélyéről elővarázsolt kenyérsütőgép segítségével akarták elkerülni a mindennapi vásárlást. Egy
megoldás maradt, nagyanyáink kovásza.
Szabadfi Szabolcs pékmester kiválóan
ráérzett, mivel lehet most a Youtube-on
robbantani. Kovászkészítő kurzusára már
közel 20 ezren feliratkoztak, videói több
tízezer megtekintésnél járnak.

Állatok, növények

Sok család számára az állatkertek, vadasparkok látogatása jelentette az élményekkel teli kikapcsolódást a járvány
előtt. Ezek a helyek most bajban vannak,
hiszen jegyárbevételük nincs, az állatokat viszont etetni, gondozni kell. Szorult helyzetükben sem feledkeznek meg
azonban a látogatókról. A Budakeszi
Vadaspark látványetetésekkel és tréningekkel szórakoztat a közösségi oldalán,
hetente kétszer pedig egy-egy gondozó mutat be egy-egy állatot. A Fővárosi
Állat- és Növénykertben webkamerák
segítségével tehetünk virtuális sétát. Elefántokat, fókákat lehet vizslatni, de sok
más ott élő állatról is készítenek friss beszámolókat.
Újra megnyitott a Füvészkert. Előzetes
regisztrációval kell időpontot foglalni, így
elkerülhető a tömeg, az érdeklődők szájmaszkban, gumikesztyűben csodálhatják
meg a sok különleges növény tavaszi virágzását. Az üvegházakba azonban nem lehet
bemenni.
Újbuda

Megjelent a Pont magazin májusi száma
A Pont magazinban általában
arról írunk, amivel a XI. kerületben találkozunk, és amit jó
szívvel ajánlunk. Amit kipróbáltunk, vagy aminek utánajártunk, mert jónak ígérkezett.
Programokat, hasznos, értékes
időtöltést kínálunk. A mostani
számot úgy szerkesztettük, hogy
tudjuk, mindenkit ugyanaz a dolog érdekel. Ezért ez alkalommal
azokra a témákra fókuszáltunk,
amelyekből erőt meríthetünk,
ami feltölt, foglalkoztat minket
és azokat, akikkel most beszélni
tudtunk.
Szabados Ágnes híradósnak
az olvasás lételeme, a karantén
alatt a mentőöve. Az interjú ké-

szültekor éppen az Aegon Művészeti Díj zsűrijében dolgozott,
esténként pedig híradózott – természetesen nagy óvintézkedések
mellett.
Szűcs Péter szerelemprojektből lett vállalkozása most szünetel, a fotós világutazó a főzésben
találta meg otthoni önmagát.
Utazásaiból a karanténban is
töltekezett, közben megtanult
egyedül lenni és jóban lenni önmagával. „Minden nap jógázom,
és újabban főzök, ami legalább
annyira izgalmas, mint egy ország felfedezése. Ez az új tudás
is velem marad már, amíg élek,
csakúgy, mint egy utazás élményanyaga.”

Újbudai
dekameron
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Albertfalvi Közösségi Ház
Telefon: 1/204-6788 • E-mail: akh@ujbuda.hu
www.facebook.com/Albertfalva200

Szépség és siker, fiatalság
és öregedés, múlt és jövő.
Gyakran használt szavak, melyek most pár hét alatt új értelmet nyertek. Egy váratlan
kényszerhelyzet vajon men�nyiben változtatja meg a gondolkodásunkat? Az alapvető
értékek meginognak, vagy
továbbmélyülhetnek? A közönség és a szakma körében sokszor „ezerarcúnak”
aposztrofált színésznő, Kerekes Vica életében is minden megváltozott egyik
napról a másikra, ám –
mint meséli – az alapvető
értékrend fontos és megingathatatlan.

Tízéves jubileumát ünnepli
idén a Budapest100. A rendezvényt májusban ugyan nem
tarthatják meg a koronavírus-járvány miatt, ám ősszel
sort kerítenek rá a szervezők,
akik videointerjúban arról is beszéltek a Pont magazinnak, milyen volt, amikor tíz esztendővel
ezelőtt először nyitották meg kapuikat a közönség előtt az akkor
százéves budapesti épületek.
A májusi Pont magazinban olvasni- és néznivalót is ajánlunk.
Számtalan film foglalkozik a bezártsággal – most, amikor nem
mehetünk moziba, otthon akár
tematikusan is vizsgálhatjuk, ki
miként reagál erre.

A Dekameron főhősei az 1348-as firenzei pestisjárvány elől vonulnak el egy vidéki villába, ahol furfangos, vidám, pajzán és tanulságos
történetekkel múlatják az időt. A 2020-as koronavírus-járvány elől lassan az egész világ elvonul az otthonokba, ahol mindannyian az online
térben keresünk magunknak unaloműzőt. Az Albertfalvi Közösségi Ház Dekameron-ihlette novellaíró pályázatot ír ki!
Boccaccio remekművének szellemében várunk elgondolkodtatóan humoros, szatirikus, pajzán-szerelmes novellákat, történeteket önmagunk
és egymás szórakoztatására. A művek térben és időben bárhol és bármikor játszódhatnak. Azonban ha a novella megtörtént eseményen
alapul, akkor kérjük a szereplők nevét, a helyszínt vagy az időt úgy megváltoztatni, hogy ne lehessen felismerni az eredeti szereplőket!
A novellákat 2020. szeptember 1-jéig folyamatosan várjuk! Terjedelem: max. 15000 karakter
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, a szerző nevével.
Az összes beérkezett pályamunka – előzsűrizést követően – az ujbudaidekameron.blog.hu weboldalon lesz olvasható.
Szakmai zsűrizést követően a legjobb műveket év végén igyekszünk egyéb módon is megjelentetni, illetve a legjobb szerzők jutalomban részesülnek!
Érdemes csatlakozni az Újbudai Dekameron Facebook-csoporthoz, ahol szintén olvashatóak lesznek a beérkezett írások,
amelyekhez megjegyzéseket fűzhetünk, és vitatkozhatunk rajtuk, és még ezer témában cserélhetünk egymással eszmét!

közös
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Friss, tavaszi rizottó
Házhoz repítjük a varjúságokat!
Keresd éttermeinket a vakvarju.com oldalon!
buda.vakvarju.com • + 36 1 208 40 27
A zöld spárga rostok-

és ásványi anyagokban
rendkívül gazdag, ezért
érdemes kihasználni azt
az 1-2 tavaszi hónapot,
míg kapható, és minél
többféle ételt elkészíteni
belőle. Fontos, hogy vásárláskor figyeljük arra,
hogy élénkzöld színe legyen, a fejek ne konyuljanak le és a csomagba
szagolva ne érezzünk
dohos szagot, mert csak
így lehetünk benne biztosak, hogy friss a zöldség. Pucolni nem szükséges,
csupán bő vízben átmosni, majd
a fás részt letörni. A spárga pontosan ott fog eltörni, ahol a fás
rész kezdődik. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje kedvenc spárgarizottó receptjét hoz-

2020. 03. 18. 11:18

ta el, melyet pirított rákfarkakkal
és gombákkal koronáz.
Hozzávalók:
• 25 dkg fagyasztott garnéla
• 15 dkg csiperkegomba
• 30 dkg zöld spárga
• 50 dkg rizottórizs

új lakóink

•
•
•
•

15 dkg vaj
10 dkg újhagyma
alaplé
parmezán

Elkészítés:
Odateszünk forrni egy kisebb
lábasban vizet egy kevés szó-

dabikarbónával. A spárgát alaposan átmossuk, a fás részét
letörjük, fejét 5-6 cm-re vágjuk.
Szódabikarbónás vízben a fejeket leforrázzuk pár másodperc
alatt, majd hideg vízbe szedjük.
A szárát sós vízben megfőzzük, leturmixoljuk. Az újhagy-

keresztrejtvény

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi
babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus
formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói.
Helló Újbuda! Mi
vagyunk a Pásti
fiúk, Pásti Benedek
és Pásti Csongor.
2020. február 24én 10:26 és 10:28
perckor
születtünk ábécésorrendben.
Mindketten
2800
grammal
és 53 cm-rel. Várjuk a tavaszt, hogy
sokat tudjunk sétálni a Bikás parkban
és a Feneketlen-tónál. (Pásti Benedek
a jobb, Pásti Csongor pedig a bal oldali baba a képen.)
Süki Stella vagyok,
február 7-én jöttem a világra 3770
grammal és 54 centiméterrel.
Négy
nap múlva már
haza is mehettem,
ahol várt a bátyus,
a szüleim nagyon
boldogok és büszkék rám! Jól viselkedem, nagyon
nyugodt baba vagyok. Ha megerősödöm, és jön a jó
idő, nagyokat fogunk sétálni.

Petőfi Sándor: Mi kék az ég! című költeményéből idézünk
2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (F, L, K, G, A). 13. Angol
név rövid változata. 14. Beadja a derekát. 15. Vár a Mecsekben.
16. Bór és neon vegyjele. 17. … Pelin, bolgár író (tkp. Dimitar
Ivanov Sztojanov). 18. Fölbukik. 20. Magányos szerzetes. 22.
A sumér és az akkád írás eleme. 24. Lóré egynemű betűi. 25.
Görög eredetű női név. 27. Idea. 29. … Ministries, egy felekezetközi keresztény missziós
szervezet. 31. Némán előtör!
33. Erkölcs. 35. Feltéve. 36.
Cselekvést végigvihet. 39.
Zenés-táncos mulatság. 40.
Klasszikus prepozíció. 42.
Egyes élőlényekre érkező hatás kiváltotta viselkedési reakció, vagy bérautó vezetője.
43. Egyenletes felületű. 44.
Nemzeti Kulturális Alap, röv.
45. A karibi manátusz másik
neve. 47. Latin és. 48. Humorista, zenész, a Holló Színház
vezetője (Miklós). 50. Bécsben van! 51. Függőzár. 53.
Súrolásra, falfestésre használt
anyag. 55. Szülő becézve.
57. Kén és vanádium vegyjele. 59. Halottat búcsúztat.
61. Tűlevél alakú kristályokat fejlesztő kalcium-szilikát
(OKENIT). 64. Szőnyegfajta. 66. Európai vulkán. 68.
Részben valahol! 69. Szegény,
németül. 70. Fémpénzt készíttet. 72. Vértanú győri püspök
(Vilmos).
Függőleges: 1. Délnyugat-lengyelországi
város
a felső-sziléziai ipari körzet
központjában (ZABRZE). 2.
Gyilkolna. 3. Polcról levesz.
4. Római 510. 5. Kis svéd tó
Vänern és Vättern tavak között (ÖRLEN). 6. Alpári páros betűi. 7. Kolozsvári író, műfordító (Tibor). 8. Liechtensteini autójel. 9. Vadat leterít. 10. Épületszint. 11. Fekete István vadkacsája. 12. Háromtagú zenei
együttes. 17. Attila névváltozata. 19. Régész öröme. 21. Régi
iskolatípus. 23. Fábri Zoltán filmje 1956-ból. 26. …-barlang,
őskori festményeiről híres lelőhely. 28. Becézett férfinév. 30.
Enyhe lejtő. 32. USA-tagállam. 34. Vésett ékkő. 35. Az idézet

második sora (O, C, T, Ö). 37. Tag betűi keverve. 38. Napszak. 41. Zsírkő. 43. Londoni kígyó! 45. … lazuli, lazúrkő. 46.
Ilona becézve. 49. Egybeszerelt töltény. 52. Ülő- és fekvőbútor. 54. Az Árva folyó szlovák neve. 56. Növényevő hal. 58.
Költemény. 60. Teher, tájszóval. 62. Előadóművész, kabarészerző, humorista (József). 63. Alaktalan. 65. Kevert rím! 67.
Kettőzve: színlel. 71. A zenei alaphangsor 3. és 4. hangja. 72.
Arrafele!

Pasteur

Az oltások
története

Az orvostudomány legnagyobb eredményei
között szerepelnek a védőoltások, amelyek
segítségével végzetes járványok tűntek el
a Föld színéről, mondhatni nyomtalanul,
így milliók menekültek meg az idő előtti
haláltól. Szinte borítékolható, hogy a koronavírus elleni vakcina kidolgozói – ha lesz
ilyen – Nobel-díjat fognak kapni, hiszen
az is rengeteg emberéletet menthet meg.
De vajon kik és hogyan fedezték fel az oltást
mint védekező eszközt? Egyáltalán,
mit tartalmaznak a vakcinák?
Bár az évezredek során számos olyan történelmi feljegyzés,
visszaemlékezés maradt ránk, amely pusztító járványokról, tömeges megbetegedésekről szólt, az első oltástörténeti szempontból releváns leírásra a 9. századig kellett várni.
Ekkor jegyezte fel a feketehimlővel és a kanyaróval kapcsolatos megfigyeléseit egy ar-Razi nevű arab orvos, aki klinikailag is dokumentálta, hogy bizonyos betegséget nem lehet
többször elkapni. Ezt a jelenséget nevezték el később immunitásnak – eredetileg katonai szakkifejezés volt, a szolgálat
alóli felmentést jelentette.

Triviális megoldás

Ar-Razi felfedezése elgondolkodtató következtetéshez vezetett. Rájöttek ugyanis, hogy kétféle embertípus van: aki
el tudja kapni a kórt, azaz fogékony a fertőzésre, és aki immunis rá. A gyógyítók fantáziáját egyre inkább az mozgatta, hogy milyen módszerrel lehetne kiváltani az immunitást
az első csoportnál, illetve hogyan lehetne megelőzni a spontán megfertőződést. A probléma triviális megoldását hamar
megtalálták: mesterséges eszközökkel kell a betegséget

tafeleség jóvoltából jutott el a híre, aki – miután
testvére elhunyt feketehimlőben – maga fertőzte
meg gyermekét abban a reményben, hogy az túléli.
Sikerrel járt. Egyes feljegyzések szerint Kínában
már a 10. században is ismerték az inokulációt
a feketehimlő megelőzésére. A módszer lényege
az volt, hogy a védendő személyt szándékosan
fertőzték meg, méghozzá úgy, hogy egy himlős
beteg sebéből kivettek egy kis darabot, amelyet
az egészséges páciens az orrán keresztül beszippantott. Azt tapasztalták, hogy a mesterségesen
megbetegített személyek közül szinte senki nem
halt meg, és utána természetes úton már nem kapták
el a kórt. Valószínű, hogy a siker érdekében a kezeléshez olyan donorokat kerestek, akik viszonylag enyhébb
tünetekkel vészelték át a járványt. A módszer hatékonyságát akkor még nem tudták tudományos alapon megmagyarázni; ma már ismert, hogy a himlő vírusának két törzse
van, ezek eltérően súlyos betegséget okoznak, és aki kiállja az egyiket, az a másik ellen is védett lesz. Ezt hívják
keresztimmunitásnak. Amikor tehát Edward Jenner angol
orvos, az oltóanyagok géniusza 1796-ban kitalálta a mai
értelemben vett vakcinációt, valójában nem tett mást,
minthogy kidolgozott egy, a korábban meglévőnél lényegesen biztonságosabb és hatásosabb módszert.

Az Oxford Egyetem Jenner Intézetének
kutatói azt állítják, a koronavírus
elleni oltóanyaguk első néhány millió
adagja már szeptemberben elérhető lehet.
Egy kísérletben hat makákót oltottak be
a vakcinával, az emberrel leginkább rokon
állatokat ezután nagy mennyiségű koronavírusnak tették ki. A vírus a laborban
minden más majmot megfertőzött, a hat
beoltott makákó viszont 28 nappal később
is egészséges volt – írta a The New York
Times. Május végére 6000 ember bevonásával tesztelhetik a vakcinát.

telte, az eredmény azonban mindig ugyanaz maradt: az átélt
tehénhimlő immunitást adott a feketehimlő ellen. Mai szóhasználattal azt mondhatjuk, hogy Jenner élő, gyengített
vakcinát alkalmazott, ahol a gyengítést az adta, hogy az oltóvírus nem az a himlőfajta volt, amelyik ellen védelmet kívánt adni, hanem egy olyan rokona, amelyik nem emberhez
volt adaptálódva. A módszer neve jenneri attenuálás, a ma is
kötelező védőoltásaink közül egyedül a BCG épül hasonlóra. (Jenner egyébként az oltóanyag elnevezésével örökítette
meg a szarvasmarhák orvostörténeti szerepét:
a valamilyen formában számos nyelvben
szereplő vakcina kifejezés alapja a tehén
latin neve, azaz a vacca.)

Kínában már a 10.
században is használtak
kezdetleges oltásokat
a feketehimlő ellen

Pasteur
és a veszettség

Jenner vakcinája

A 18. században már közismert volt, hogy a tehenészlányok körében nem okoz olyan pusztítást a feketehimlő, mint más közösségekben. Azt is sokan tudták, hogy
a lányok körében a tehénhimlő gyakran előfordul, ám Jenner volt az első, aki az összefüggéseket tudatosan kezdte el
vizsgálni és kutatások tárgyává tenni. Ráébredt, hogy ha sikerülne mesterségesen létrehoznia tehénhimlős megbetegedést, akkor az minden addiginál biztonságosabb védekezési
módszer lenne a feketehimlő ellen. A gyakorlati megoldás
1796. május 14-éig váratott magára. Ekkor vett váladékot
egy Sarah nevű tehenészlány kezén lévő tehénhimlőhólyagból, és megfertőzte vele kertésze nyolcéves
fiát. Phipps elkapta a tehénhimlőt, de minimális
gyengélkedés után gyorsan és teljesen felépült.
Jenner másfél hónappal később feketehimlővel is
megfertőzte a gyermeket, aki semmilyen tünetet
nem produkált. A folyamatot többször is megismé-

Jenner működése után közel száz esztendő telt el úgy, hogy
nem volt újabb felfedezés a vakcinák területén. Ekkor lépett
a képbe a francia kémikus-mikrobológus Louis Pasteur, egy
másik attenuálási módszer feltalálója. Pasteur elsősorban
az állati megbetegedéseket vizsgálta, kutatási témái között
szerepelt többek között a veszettség is. Ennek a vírusa nem
okoz tömeges megfertőződést, hiszen közvetlenül állatról
emberre terjed, ám a megbetegedés szinte minden esetben halálos. Kutatásának első lépéseként beteg állat szöveteit fecskendezte egészségesek agyába, amíg azok meg nem betegedtek, majd addig tökéletesítette a módszert, míg a vírus életben
maradt az új állatokban is. Második lépésként olyan kísérletbe
fogott, ahol arra volt kíváncsi, befolyásolható-e a vírus tulajdonsága azáltal, hogy különböző állatokba oltja át. Közel 80
nyulat oltott át, majd az utolsó áldozat gerincvelejét kiszárítva
létrehozott egy olyan kísérleti vakcinát, amely működőképesnek bizonyult. A pasteuri attenuálás ma is fontos szerepet
játszik a védőoltások előállításában, lényege, hogy a kórokozó – szemben a jenneri attenuálással – ugyanaz, mint amelyik a konkrét betegséget okozza. Ez esetben a gyengítés úgy
megy végbe, hogy a kórokozót egy számára szokatlan környezethez, a veszettség esetében nyúlhoz adaptálják.

BCG A KORONAVÍRUS ELLEN?

Japánban, ahol hamar megjelent
az új koronavírus, azért sem lett magas
a halálozási arány, mert 1947 óta oltják
az újszülötteket a tuberkulózis elleni
BCG-vakcinával – állítja egy amerikai
tanulmány. Az ellenpélda Irán,
ahol a 36 évnél idősebbeket még
nem oltották, és sokan meghaltak
a járványban. A hipotézis szerint
a BCG éberebbé teszi az immunrendszert – így az jobban reagál
egy új vírusra –, ahol évtizedek óta
oltanak vele, ott a többség védettebb lehet.
Magyarországon 1954 óta kötelező a BCG.

Beküldendő: a vízsz. 1. és a függ. 35. Beküldési határidő:
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. A 8. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Olyan hazát, hol összejön
néha kis pénzből is a nagy foci. Nyertese: Rózsa Katalin, 1111
Bp., Vak Bottyán u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

A védőoltások fajtái

előidézni. Az igazi fejtörést inkább az okozta, miképp fertőzhetünk meg valakit anélkül, hogy kitennénk a kór teljes
kockázatának.

Az első megelőzések

A vakcináció mint preventív módszer több évszázados
múltra vezethető vissza, igaz, a 18. századig csupán a keleti orvoslásban alkalmazták. Nyugatra egy angol diploma-

Jenner

Képek: Wellcome Collection, Attribution 4.0 International
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mát
tisztítjuk,
összevágjuk, forró
serpenyőben
megfutattjuk a vaj
felén, aztán hozzáadjuk a megmosott
rizst.
Pár perc elteltével felöntjük egy
kevés hús- vagy
zöldségalaplével, ha kell sóval,
borssal ízesítjük,
és
fogkeményre
főzzük. Hozzáadjuk a rizottóhoz
a forrázott spárgát
és a krémet, utána
a maradék vajat,
majd krémesre keverjük vigyázva,
hogy a rizssze
meket össze ne
törjük.
A
gombákat
tisztítjuk, egy kevés vajon pirosra
pirítjuk és enyhén
borsozzuk, miközben a kiolvasztott
rákokat szintén egy
kevés fokhagymás vajon körbe
pirítjuk.
Tálaláskor a rizottót egy mélytányérba szedjük, ráhalmozunk
pár szelet gombát, néhány rákot
és végül a spárgák fejét. Parmezánforgáccsal díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

történelem

Az eddig megismert, élő ágenst tartalmazó oltóanyagokra
általánosságban igaz, hogy jó immunitást adnak, hátrányuk
viszont, hogy immunhiányos személyek – néhány kivételtől
eltekintve – nem kaphatnak ilyen oltást, hiszen előfordulhat,
hogy az ő immunrendszerük még a gyengített kórokozóval
sem tud megbirkózni.
Ahhoz azonban, hogy immunválaszt váltsunk ki, nem feltétlen kell élő kórokozó, sok esetben egy elölt kórokozóval
való találkozás is képes lehet védelmet létrehozni. Az ilyen
oltásokat nevezzük inaktivált vakcináknak, amelyeket fizikailag, például hőhatással, vagy kémiailag, például fenollal is elő lehet állítani. A módszer előnye, hogy bár megbetegíteni már nem tudják az alanyt, immunválaszt mégis
tud produkálni a szervezete. Az inaktivált módszer továbbfejlesztett változatában a kórokozónak már csak egy részét
tartalmazza a vakcina, amely azonban még mindig képes
kiváltani az immunitást.
Ugyan a ma használatos kötelező védőoltások vakcináit
mind az előbb bemutatott klasszikus módszerekkel állítják
elő, jelenleg is sok érdekes és izgalmas kutatás folyik újabb
oltóanyagok kifejlesztésére, és a koronavírus elleni vakcina
létrehozására is számos kutatócsoport állt össze, hogy kifejlesszék a megfelelő ellenanyagot.
K. A.

aktuális
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Április 27-e, hétfőtől Budapest
valamennyi tömegközlekedési eszközén,
a taxikban, a piacokon és minden üzletben
kötelező a szájmaszk, illetve kendő
vagy az arc elé tekert sál viselése,
korosztálytól függetlenül.
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