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A negyedik negyedév a tanácsnoki megbízatásomban ott folytatódott, ahol az ősz elején            
abbamaradt. A koronavírus-helyzet az újbudai ifjúságot is komoly kihívások elé állította.           
Olyan kihívásokkal kellett szembenézni, amelyeket ez a generáció még nem tapasztalt. Meg            
kellett küzdenünk a vírushelyzet által okozott bezártsággal. A pedagógusoknak, szülőknek és           
intézményfenntartóknak pedig együtt kellett működniük megértéssel és       
kompromisszumokkal. 

Szembesülnünk kellett azzal a helyzettel, hogy a középiskolai oktatás távoktatás formájában           
folytatódott, ezáltal az újbudai középiskolák is átváltottak az oktatás ezen formájára. Az            
óvodai felügyelet azonban zavartalanul működik tovább minden önkormányzati fenntartású         
intézményben. Az általános iskolák is normális tanrend szerint működnek, természetesen          
minden egészségügyi előírást betartva. Újbuda önkormányzata minden segítséget megad a          
mindennapos működéshez. Helyi szinten olyan konstrukció kialakításán dolgozunk, amely         
lehetővé teszi az oktatásban dolgozók minél szélesebb körű tesztelését, emellett az           
egészségügyi és szociális ellátó rendszer bástyáit képező Újbudai Humán Szolgáltató, az           
idősotthonok és a betegellátás dolgozóinak tesztelését. 

Az intézményvezetőkkel az elmúlt időszakban tovább sikerült erősítenünk a kapcsolatot.          
Megismerkedhettünk az intézmények rendkívüli helyzetből fakadó problémáival, és közösen         
próbálunk megoldást találni rá. Ahogy azt tavasszal elkezdtük, ismét segítséget nyújtunk idős            
és a karanténba került polgártársainknak azzal, hogy a napi teendők elvégzését           
megkönnyítjük. Gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban és egyéb adminisztratív feladatok       
elvégzésében segítettünk, amelyek alatt veszélynek tehetik ki magukat idős és rászoruló           
polgártársaink. 

Az elmúlt negyedévben az önkormányzat komolyan konzultált a Pedagógusok Demokratikus          
Szakszervezetével. Beszélgetést folytattunk a PDSZ országos választmányának tagjával,        
Nagy Erzsébettel arról, hogy a pedagógusok hogyan vészelik át ezt a nehéz időszakot és az               
Önkormányzat miben tud segíteni. Nagy megtiszteltetés érte a kerületünkben működő          
Grosics Gyula Sport Általános Iskolát, valamint a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumot,            
hogy a Budapesti Diáksport Szövetség és a Fővárosi Önkormányzat közösen tüntette ki ezen             
intézmények több tanulóját is kiváló sporteredményeikért. Kerületünk Újbuda Díszpolgára         
címmel tüntette ki Homolay Károlyt, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóját. Ebben a             
döntési folyamatban magam is szervesen részt vettem, és Görög Andrással, az Oktatási és             
Kulturális Bizottság elnökével együttműködtünk a bizottság döntéshozatalában. 

Továbbra is számos fiatal jelentkezett segíteni a szociális ellátásban, ezzel tehermentesítve a            
hivatal munkatársait, valamint segítve idősebb és rászoruló helyzetben lévő újbudai          
polgártársainkat. 
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