
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata három
ház építését vállalta az árvíz sújtotta települé-
sen. Az elsõt november 12-én adták át.

Balázs Fecó, a közismert zenész a város-
részhez való kötõdésérõl beszél „Óbudai
emberek” rovatcímû sorozatunkban.

Meghitt, tartalmas, hangulatos szórako-
zás, ajándékvásárlási lehetõség novem-
ber 27-tõl december 19-ig a Fõ téren.15

Advent a Fõ téren

XVI. évfolyam 22. szám              Megjelenik kéthetente           2010. november 18.

3
Elkészült a felsõzsolcai adományház

14
A szerelem hozta Óbudára

A III. kerületi MBT
Pont Csillagvár is

csatlakozott az Aranyág
Alapítvány Gyerekláb
Jótékonysági Program-
jához: összesen 80 mil-
lió forint értékben oszta-
nak szét 4000 pár gye-
rekcipõt rászoruló és
mozgásszegény életmó-

dot élõ kisgyermekek-
nek. BÕVEBBEN A 7. OLDALON

T erheléspróbát tar-
tottak november 6-

án és 7-én a felújítás
alatt álló Margit hídon.
A szerkezetet 24 darab

30 tonnás teherautóval
terhelték, hogy meg-
mérjék az átkelõ alak-
változásait. A teszt ered-
ményei szerint a híd

megfelelõ, így novem-
ber 15-én 22 órakor át-
adták a közúti forgalom-
nak. A munkálatok vég-
sõ határideje azonban

nem változik, 2011 nya-
rán végeznek a mûemlé-
ki felújításokkal. 

A villamosok novem-
ber 8-án üzemkezdettõl

már a végleges síneken
közlekednek, az átadás
után ideiglenesen az au-
tósok is ráhajthatnak a
hídra. CIKK A 4. OLDALON

Terhelésteszt a dunai átkelõn • Az Árpád hídon már könnyebb a haladás

Újra járható a Margit híd

4000 pár cipõ kisgyermekeknek

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma december 2-án,
csütörtökön jelenik
meg! Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

A civil szervezet az
iszapkatasztrófában

mindenüket elveszített

családok tinédzsereit vál-
tozatos programmal várta.
D. Horváth Piroska prog-

ramkoordinátor kezdemé-
nyezésére annyi felajánlás
érkezett, hogy végül - a
program szûkössége miatt
- néhányat igénybe sem
tudtak venni a szervezõk.

RÉSZLETEK A 2. OLDALON

Táboroztatással segített Óbuda 
devecseri és kolontári gyerekeken

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az óbudai székhelyû Jövõbarát Alapítvány 35 devecseri
és kolontári 10-14 év közötti gyermeket látott vendégül
november 2-tõl 6-ig Budapesten. 
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Önkormányzat

Testületi ülés
A képviselõ-testület so-
ron következõ rendes
ülését november 25-én
(csütörtökön) 10 órai
kezdettel tartja a Város-
háza tanácskozótermé-
ben.

Kulturális 
tanácsnokot
választottak

A lapunkban közzétett
lista tizenkét tanácsnok
nevét tartalmazta. Azóta
bõvült a névsor, mivel
az október 29-ei testüle-
ti ülésen a képviselõk
jóváhagyták egy újabb
tisztség létrejöttét. Da-
nis Zoltánné Havadi El-
zát kulturális tanácsnok-
ká választották.

Energia tanácsadó
iroda a Faluházban
Lakossági energia ta-
nácsadó irodát nyitott a
Faluházban az Energia-
klub november 16-án.
Beszédet mondott Pus-
kás Péter alpolgármes-
ter. (Tudósítás követke-
zõ számunkban.)

Békásmegyeri 
óvodák új néven
A békásmegyeri Bárczi
Géza utca 1. szám alatt
mûködõ óvoda felvette
az Óbudai Mesevilág
Óvoda, a 2. szám alatti
tagintézménye pedig a
Cseppke Óvoda nevet.
A névfelvételhez hozzá-
járult a képviselõ-testü-
let az október 29-ei ülé-
sen.

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne ráke-
rülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati
lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

Ó budáról és több ke-
rületbõl sok cég,

illetve vállalkozó csatla-
kozott a Jövõbarát Ala-
pítvány felhívásához. A
devecseri és kolontári
diákok szállását a jó-
zsefvárosi Atlantic Ho-
tel ajánlotta fel, a Bécsi
úti Symbol Étterem és a
Vörösvári úti Pizza Pa-
radicsom vacsorával já-
rult hozzá a program si-
keréhez. A Nánási úti
Cziniel Cukrászda is
vendégül látta a gyere-
keket, a Miklós utcai
CBA pedig hideg étke-
zési csomagot készített
számukra. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata mintegy 250 ezer
forinttal járult hozzá a
költségekhez. 

A gyerekeket elvitték a
Westend Cinema Palace
moziba, autóbuszos vá-
rosnézésen vettek részt,
láthatták a Bombasztic
táncbemutatóját és tûz-
zsonglõröket, „ördögbo-
tozásban” részesültek,
óriás hamburgert ettek a
Ráday Kupolában, majd
ugyanott diszkóban tán-
colhattak és a Stereo2.0
csapat elõadását élvezhet-
ték. Lézer játszóházba in-
vitálták õket november 4-
én délelõtt, majd a Hadik
kávéházban ebédeltek,
este a Karinthy Színház-
ban a Süsüt nézték meg,
majd a Garden étterem-
ben vacsoráztak. Másnap
a Parlamentben tettek lá-

togatást LL Juniorral, dél-
után Barátok közt találko-
zón vettek részt és Ki mit
tud? vetélkedõn mérhet-
ték össze tudásukat, este
pedig karaokézhattak
Jackkel egy búcsúest ke-
retében. A november 6-ai
hazautazás elõtt még a
Gyermekvasúttal tettek
egy kirándulást. 

Remélhetõleg a sok-
sok élmény elhalványítot-
ta az átélt borzalmakat és
erõt ad nekik a további
nehézségek leküzdésé-
hez! Domi Zs.

Táboroztatással segített Óbuda 
devecseri és kolontári gyerekeken

A táboroztatást záró rendezvényt november 5-én tartot-
ták a Jövõbarát Alapítvány Pethe Ferenc téri székhelyén

NEMZETI GYÁSZNAP. Országszerte megemlékezéseket tartottak november 4-én az
1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 54. évfordulóján. A Kiscelli Múze-
um fõbejáratánál (ahol 1956. november 4-8. között a harcok során elesett hõsök em-
lékére márványtáblát állíttatott az ‘56-os Emlékbizottság) Menczer Erzsébet és
Wittner Mária országgyûlési képviselõ, valamint Dalmadi Jenõ nyugalmazott ezredes
mondott beszédet. Az eseményen részt vett Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ. Az emléktáblánál a pártok, civil szervezetek képvi-
selõi helyezték el koszorúikat

Újabb férõhelyek két óvodában
Az Almáskert Óvoda Gázgyári lakótelepen mûködõ
tagintézményében 25-tel emelte a képviselõ-testület
a felvehetõ gyermekek számát az október 29-ei testü-
leti ülésen. Ezzel összesen 105-re nõtt a férõhelyek
száma a két helyen. * Ugyanebben az elõterjesztés-
ben 20-szal emelték a Vackor Óvoda Mókus óvodai
tagintézményében a felvehetõ gyermekek számát,
így 230 a maximális létszám az utóbbi két helyen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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