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városháza

kőbányán térhetnek vissza

Elítéltek nem elítélendő munkája

K

Elismerés a Betlehemi jászol kőbányai díjazottjának

testületi ülés

Nagy Zoltán a „harangöntők” türelméről beszélt

– a képviselők többsége szerint stabil a pénzügyi helyzet

Nagyobb biztonságban
Örömteli eseménnyel kezdődött a 2012-es esztendő utolsó testületi ülése: Kovács
Róbert gratulált Orbánné Balogh Katalinnak, akinek a Betlehemi jászol országos
pályázatra küldött alkotásai bekerültek a legjobb művészeti munkák közé.

A

polgármester ugyancsak gratulált Nagy Zoltánnak, a Komplex Általános Iskola igazgatójának is, aki első kőbányaiként
kapott Budapestért díjat. A fogyatékkal
élő gyermekek nevelésében új módszereket és nagyszerű eredményeket produkáló igazgató rövid beszédében Ancsel Évát
idézte, aki azt mondta: „Harangot csak
türelmes szenvedéllyel lehet önteni…
Még akkor is, ha tudjuk, hogy mi sosem
halljuk meg a hangját. Hiszen harangot
nem magának önt az ember…”

Hitelvita vagy vitahitel
A testületi ülés elején Kovács Róbert bejelentette, hogy a katasztrófavédelem segítségével remélhetően fél éven belül fel tudják
számolni a Felsőrákosi-réteket szennyező,
kábelégetésből származó mérgező anyagot.
A napirendi pontok vitájában ismét előkerült az önkormányzat stabil pénzügyi működéséhez biztos hátteret adó folyószámlahitel, pontosabban az erre lehetőséget
biztosító szerződés. A téma kapcsán ismét
politikai vitát indukált az önkormányzat
anyagi helyzete. Élő Norbert képviselő sze-

rint a 3 milliárdos tartalék év végére kevesebb mint a felére apadt, s nem látja a költés
helyét. Kovács Róbert polgármester és Pap
Sándor pénzügyekért felelős alpolgármester a felvetésre reagálva elmondta, hogy a
vagyon felélése még 2005-ben kezdődött –
akkor még nagyon más összetételű képviselő-testület idején –, s ez az önkormányzat
már csak az adóbevételekből gazdálkodhat.
Ehhez képest – fűzte hozzá a két vezető –
az elmúlt két évben 3 milliárd forint értékű
beruházást hajtottak végre, amelyben rengeteg iskola- és óvodafelújítás volt, orvosi
rendelőket hoztak helyre, s emellett – a
ciklus elejétől – félmilliárddal csökkent az
önkormányzat hitelállománya.

Kamera kontra kamera
Somlyódy Csaba és Tokody Marcell a
nem lakás céljára szolgáló területek, illetve ingatlanok bérleti díjának csökkentését
vagy legalább szinten tartását javasolta.
Pap Sándor szerint összességében alig változnak a díjak, reálértéken nézve a díjrendezés mértéke elmarad a szinten tartástól.
Szerényebb vitát hozott a térfigyelő
kamerarendszer bővítésére és fenntartá-

sára javasolt támogatás. Tokody Marcell
szerint a rendőrségnek is több embert és
eredményt kellene produkálnia egy éves
szinten 120 milliós önkormányzati támogatás mellé. Tóth Balázs sem a kamerák
hatékonyságát, sokkal inkább a rendőri
állomány létszámát, illetve az egyenruhások szerény közterületi jelenlétét kifogásolta.

őbánya ismét segítséget nyújt a szociális felzárkóztatásban. Egy a múlt év
végén aláírt szerződés értelmében idén a
büntetésüket töltők is dolgoznak majd a
kerületben közmunkásként.
A korábbi, sikeres programokba most
még szélesebb társadalmi réteget von
be a Kőbányai Önkormányzat. A Lélek
program, illetve a hajléktalanok és tartósan munkanélküliek szálláshoz és megélhetéshez juttatása után ezúttal a civil
társadalomból önhibájuk miatt kiszorult
embereknek is esélyt adnak a visszailleszkedésre, illetve a hasznos időtöltésre
annak a megállapodásnak az eredményeként, amelyet a Közbiztonsági Koordinációs Bizottság legutóbbi ülésén írt alá
Kovács Róbert polgármester és Schmehl
János bv. dandártábornok, intézetparancsnok. Az együttműködés értelmében 2013-tól a köztereken, illetve a kerület
rekonstrukciós munkáiban az enyhébb
bűncselekményeket elkövető, büntetésüket töltő emberek is részt vesznek.
A megbeszélésen kiderült továbbá, hogy
Kőbányán – a fővárosi helyzethez képest
is – javult a közbiztonság, s a fejlesztés – az
ígéretek szerint – 2013-ban folytatódik.

A biztonság biztonsága
Mihalik András az Újhegyi sétányt említette, ahol – noha körzeti megbízotti
iroda nyílt – hasonló rendzavarásokat
észlelnek, mint korábban. Agócs Zsolt
szerint a BRFK-t kellene megkérdezni a
helyzetről, mert vélhetően ők nem tudnak elég embert Kőbányára vezényelni.
A felvetésekre Kovács Róbert polgármester elmondta, a rendőrség lehetőségei szintén nagyon korlátozottak, nem
véletlen, hogy az önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalni a térfigyelő
kamerákat figyelő rendőrök fizetésében
is. A támogatás nélkül nem tudnának
embert adni a kerületi kapitányságról.
Márpedig Kőbánya közbiztonságáért
ennyit meg kell tenni – így véli a polgármester, aki szerint sajnos nem ez az
egyetlen terület, ahol a lakók érdekében
az önkormányzatnak kell finanszíroznia
nem önkormányzati feladatokat.
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Elismerés. Felvételünkön Csongrádi
Vilmost jutalmazzák meg
A bizottság rövid évértékelése és a feladatok megbeszélése után Kovács Róbert
polgármester és a Tóth Béla kuratóriumi elnök jutalmazta azokat, akik az elmúlt évek
során sokat tettek Kőbánya nyugalmáért,
tisztaságáért, biztonságáért. A rendőrség, a
polgárőrszervezetek, a közterület felügyelet, a katasztrófavédelem, a mezőőrök, a
karitatív szolgálatok és a Kőkert munkatársai közül a következők kaptak elismerést:
Bartha István, Bürszem Györgyné, Csongrádi Vilmos, Fenyvesi Zsolt, Fodor László,
Garamszegi László, Kovács László, Kozma
László, Kőrösi Csaba, Molnár Krisztián,
Nagy Rezső, Noéh András, Orosz Tibor, ifj.
Orosz Tibor, Őrsi Csaba, Pálvölgyi Éva, Somogyi Eszter, Varga István, Varga Miklós,
Vígh Attila.

akadémia

– kosaras-kánaán a kerületben

Sportcsarnok épülhet
Új tornaterem, sőt a nemzetközi szabványoknak megfelelő kosárlabdacsarnok épül Kőbányán, a Kada utcai általános iskola udvarán, miután a
minisztériumok döntöttek a támogatás odaítéléséről. A hír nemcsak a
mostani gazdasági megszorítások miatt szenzáció, hanem azért is, mert
Kőbányán a 90-es évek elején épült utoljára tornaterem.

A

kormány még 2011 nyarán tette lehetővé a látványsportágak,
köztük a kosárlabda társasági
adóból (tao) történő támogatását. Ennek lényege, hogy a hazai nyereséges
vállalkozások felajánlhatják sportcélú
támogatásra társasági adójuk maximum 70 százalékát. Ezt a kitűnő
lehetőséget használta ki a Kőbányai
Darazsak, amely – a kerület vezetőinek biztatása mellett – mert nagyot
álmodni, és még áprilisban beadta
pályázatát egy kőbányai tornacsarnok építésére.
„A pályázat elkészítése előtt Kovács
Róbert polgármesterrel és Dr. György
István
főpolgármester-helyettessel
konzultáltunk. Mindketten támogatták és segítették elképzeléseinket, így
közösen láttunk neki az előkészítésnek. A Kőbányai Önkormányzat vállalta a beruházás 30 százalékos önrészének, mintegy 150 millió forintnak
a biztosítását, és a csarnok 15 éves üzemeltetését; cserébe az egyesületünk lemondott a tulajdonjogról. A szükséges
tao-támogatást, mintegy 300 millió
forintot két cég, a Főgáz Zrt. és a volt
kőbányai képviselő, Dr. Papp Géza
közreműködésével az Olajterv Zrt.
ajánlotta fel. Decemberben kaptuk a
jó hírt a minisztériumoktól, hogy támogatják a megvalósítást” – tudtuk
meg a Kőbányai Darazsak elnökétől.
Hajdu Péter azt is elmondta, hogy a
pályázat során meglehetősen kemény

A Kada utcai sportcsarnok újabb terepet ad a kőbányai gyerekek egészséges életmódjához

feltételeknek kellett megfelelni, de
szerencsére náluk minden adva volt:
sportmúlt, szakemberek, fejlesztési
program, utánpótlás-nevelés és egy
óriási bázis, hiszen tevékenységükkel
valamennyi kőbányai iskolát kiszolgálják. A helyszín pedig kézenfekvő
volt, mivel a Kada utcai általános iskola mellett már elfogadott építési terv
is rendelkezésre állt. A tervek szerint
márciusban megkezdődhet a közel
450 millió forintos beruházás.
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (Kőbányai Darazsak) 16 éve működő sportegyesület, amely nemcsak
eredményeivel, hanem az eddig kinevelt nemzetközi szintű tehetségekkel
is beírta magát a sport nagykönyvébe.
Sok száz gyerek csatlakozott hozzájuk,
s élt velük egészségesebb életmódot.
A szakemberek munkáját azonban az
elmúlt egy-két évben már gátolta, hogy
helyhiánnyal küzdöttek; ezért vagy
csökkenteni kellett volna a létszámot,
vagy újabb szponzorokra lett volna
szükség, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte.

A tornacsarnok építésével párhuzamosan a Kőbányai Darazsak elindította az akkreditációs eljárást is a Magyar Kosárlabda Szövetségnél annak
érdekében, hogy megszerezzék a kosárlabda-akadémia minősítést. Ezzel
olyan különleges státuszt nyernének
el, amely további támogatást jelentene, vagyis még több tehetség gondozását, illetve tömegsportbázis kialakítását tenné lehetővé. Utóbbi azt
jelentené, hogy a kőbányai egyesület
és az akadémia – átlépve a kerület határait – Kelet- és Dél-Pest kosárlabdabázisává válna. A tornacsarnokot, és
amennyiben sikerül az akkreditáció,
a kosárlabda-akadémiát Hajdu Péter,
Dr. György István és Kovács Róbert
javaslata alapján a honi kosárlabdasport élő legendájáról, az Európa-bajnok Zsíros Tiborról neveznék el, erre
azonban még a képviselő-testületnek
is rá kell bólintania.
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– kis-pongrác közösségi ház

ritmikusgimnasztika

Gazdálkodjanak okosan!
A Kis-Pongrác-projekt minipályázataiban
nyertes civil szervezetek állandó
programjai:
Hétfő: 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig fo-

tószakkör
Kedd: 17 órától 19 óráig mobil kmbiroda
Szerda: 17 órától 19 óráig Gazdálkodj
Okosan Klub. 17 órától 19 óráig minden hónap utolsó szerdáján az Emberbarát Alapítvány előadása
Csütörtök: 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig
sakkszakkör / sakk-klub
Péntek: 17 órától 19 óráig „Miénk itt a
tér!” ifjúsági klub. 17 órától 19 óráig
minden hónap első péntekén Gál Judit képviselő asszony fogadóórája
A Közösségi Ház állandó programjai:
Hétfő: 10 órától 12 óráig „Kattints, na-

gyi!” – nyitott számítógépterem. 14
órától 16 óráig Kis-Pongrác-infopont
– nyitott számítógépterem
Kedd: 10 órától 12 óráig „Kattints, nagyi!” – nyitott számítógépterem. 14
órától 16 óráig Kis-Pongrác-infopont
– nyitott számítógépterem

Szerda: 10 órától 12 óráig nyugdíjasfilmklub. 14 órától 16 óráig KisPongrác-infopont – nyitott számítógépterem.
Csütörtök: 10 órától 12 óráig „Kattints, nagyi!” – nyitott számítógépterem. 14 órától 16 óráig Kis-Pongrác-infopont – nyitott számítógépterem
Péntek: 10 órától 12 óráig nyugdíjastorna. 14 órától 16 óráig KisPongrác-infopont – nyitott számítógépterem. 14 órától 17 óráig
iskola-előkészítő és fejlesztő foglalkozások

A nyitott számítógépterem használata ingyenes! 1 óra biztosítható naponta és személyenként.
A számítógépek használatához
előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezés és további információ a Kis-Pongrác-infopontban
személyesen vagy a 431-72-68-as
telefonszámon, illetve elektronikusan a pongrackozossegihaz@
indamail.hu e-mail címen.
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KŐBÁNYAI és VASUTAS Törekvés M. K.
KULTURÁLIS-SZABADIDŐ EGYESÜLET
A Törekvés Túraklub kirándulásai
Január 22., kedd: Budai-hegység. Csillebérc–Végvári-szikla–Makkosmária–
Budakeszi. Táv: 10 km, szk.: 150 m. Indulás: 9.00, Széll Kálmán tér. Tv.: Kuzma
Ferenc.
Január 26., szombat 16.00: Szakosztályévzáró, -évnyitó. Helyszín: Törekvés
Művelődési Központ, rendezi: vezetőség.

Állandó programok

Klubok, szakkörök:
Fotókör tárgyhó 4. csütörtök 16 óra. Sakk-kör minden héten kedd, csütörtök 16 órától. Bélyeggyűjtő kör minden hónap 3. kedd 16 óra. Törekvés-természetjárók minden héten csütörtök 14 óra. Vasutas Nyugdíjas Klub-nap
minden hónap utolsó szerda 13 óra. Törekvés Nyugdíjas Klub minden
hónap 1. és 3. szerda 13 óra. Etka-jóga minden héten kedden 17.30-tól.
Hastáncoktatás minden héten pénteken 18.30-tól. Kézműves-foglalkozás
gyermekeknek hétfő–szerda 17.00–17.45. Kézműves-foglalkozás, ifjúsági hét-

fő–szerda 17.45–18.30.

A KTC-VUELTA
nyerte a kupát

A

Budapesti Csapatbajnoki forduló Kőbányán

19. Dr. Abádné Hauzer Henrietteemlékversenyen, vagyis 2012 utolsó együttes kéziszerversenyén 68 csapat 370 versenyzője lépett szőnyegre.
A lányok három kategóriában mérték
össze tudásukat: a 4–7 fős csapatok közül először a kisebb versenyzői múlttal

Törekvő Törekvés

A puttonyában győzelmet hozott a kőbányaiaknak a kosaras-Mikulás. Az I.
Darázs–Mikulás U11 Kupa ugyanis itthon maradt…

A

Törekvés Sakkszakosztály, illetve annak
vezetője részesült elismerésben, amikor a
Budapesti Sakkozásért díjat kapott Nyulász János, a szakosztály elnöke. Rajta kívül Lengyel
Levente nemzetközi nagymestert és Szefcsek
Gábor versenybírót is kitüntette Révész Máriusz, a Budapesti Sakkszövetség elnöke.
Nyulász János 27 éve irányítja a Törekvés sakkozóit. A hajdan jelentősebb támogatást is látott csapat érmes volt a honi első osztályban,
és a BEK-ben is szerepelt. A korábbi években
az egyik legjelentősebb sakkesemény volt a
Kőbánya-kupa, amelyet külföldi nagymesterek
is beírtak a versenynaptárukba. Nyulász János
korábban is jelentősen támogatta a nyugodt
versenyzés hátterét, most a szakosztály elnökeként teszi ugyanezt. Abban is nagy szerepe
van, hogy az elmúlt esztendőkben a Törekvés
Művelődési Központban került sor a Budapesti
Ifjúsági Csapatbajnokságra.

nordic walking – mozgás a keszé-vel

Új év, új edzések
A

sportos, egészséges életet élő idős emberek
egyesülete, a KESZE januárban is folytatja a
Kőbányán Kovács Róbert polgármester támogatásával életre hívott nordic walking mozgalmat.
A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete már mintegy 250 mozogni vágyó idős
ember rendszeres és szakszerű edzését szervezi:
a nordic walkingon kívül ízületkímélő tornára,
úszásra, síelésre is lehet jelentkezni náluk.

kosárlabda – fordulatos mérkőzések, kőbányai siker

Kosaras-Mikulás

utánpótlásnevelésből jeles

Az együttes kéziszer-ob-ről és a magyar
kupáról 7 érmet: 4 arany-, 2 ezüst- és egy
bronzérmet hozhattak haza a KTC-Vuelta
SE ritmikusgimnasztika-szakosztályának
versenyzői.
rendelkező C-sek produkáltak karikával, szalaggal, illetve labdával. Őket a
koreográfiájukban, kivitelezésükben
is professzionálisabb A és B kategóriás
csapatok követték a mogyoródi sportcsarnokban.
Az összesítés alapján a legeredményesebb klub a KTC-Vuelta Sportegyesület
lett, 10 ponttal megelőzve az 51 ponttal másodikként végző Hegyvidék
SE-t; őket két pont hátránnyal követte
a Csepel RG. Így egy évig Kőbányán őrzik a Heni néni vándorserleget.
A verseny rendkívüli hangulatához
hozzájárult a sportág egyik csillagának, Daria Kondakovának jelenléte is.
A négyszeres világbajnok lenyűgöző
szerénységgel tűrte a magyar RG-s lányok rohamát.

Képzés, felkészítés:
Gyermeksakk-képzés: kedd, csütörtök 16–17 óra, vezeti: Bernei András.
Ifjúsági sakk-képzés: kedd, csütörtök 17–18 óra, vezeti: Bernei András.
Gyermeknéptáncképzés, -gyakorlás: hétfő, szerda, péntek 16.30–19 óra, vezeti: Vizi Tibor Internet- és számítástechnikai képzés: hétfő 16.00–18.00 (in-

gyenes hozzáférés).

TÖREKVÉS M. K. Könyvtár

Péntek: 10.00–17.00
Hétfő: 10.00–17.00 Szerda: 13.00–19.00
Kedd : 13.00–18.00 Csütörtök: 13.00–18.00 Szombat, vasárnap: szünnap
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Kondakova: szerény és vidám világsztár

A

Az iskolai csapatoknak rendezett I.
Darázs–Mikulás U11 Kupa végeredménye:
1. Harmat 88. Általános Iskola, 2.
Pannónia Általános Iskola (XIX. ker.), 3.
Bakáts Általános Iskola (IX. ker.), 4. Németh Imre Általános Iskola (XIV. ker.),
5. Keresztury Dezső Általános Iskola, 6.
Újlak Utcai Általános Iskola (XVII. ker.),
7. Szent László Általános Iskola, 8. Kada
Utcai Általános Iskola

biciklisport

Szent László Gimnázium nagycsarnokában rendezett iskolai
kosárlabdagálára öt kerületből nyolc csapat érkezett, s a fiú-lány
vegyes csapatok látványos megoldásokkal igazi csemegében részesítették
az őket kísérő szülőket, a megjelent
vezetőket és szaktekintélyeket. Az I.
Darázs–Mikulás U11 Kupa mérkőzéseit mintegy keretbe foglalta Kovács
Róbert polgármester megnyitója és Dr.
György István főpolgármester-helyettes, országgyűlési képviselő díjátadása
és zárszóként elmondott jókívánságai.
A rendezői, illetve vendég szakmai
stáb is a legjobbakból tevődött össze,
hiszen két Hajdú Péter segített a bonyolításban, valamint a legjobbakat
megjutalmazta Zsíros Tibor is.

– legközeleb...

Birkózás a
sárban
A

z elmúlt esztendőt hazai győzelmekkel és világranglistaponttal
zárta Buruczki Szilárd. Ausztriában, a
nemzetközi C2 kategóriás versenyen
10. helyen végzett a Merida Kőbánya
TC versenyzője, s ez az eredmény
világranglistapontot eredményezett.
A kőbányai bajnok a futam elején harmadik helyen is utazott, ám a nagyon
sáros pálya és a technikai gondok
miatt a befutóra elment a dobogó reménye. A versenyt a többszörös Európa-bajnok olasz Elia Silvestri nyerte
két cseh versenyző előtt. A másik magyar, Fejes Gábor 15. lett.

A sérülés után ismét formában

