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közlekedés feltételei is javulnak, mivel a az önkormányzat elvárása is az egyesü- minden támogatónak és azoknak a szüpályajavítási program olyan szakaszokat lettel szemben. Nem elsőrendű cél – de lőknek, akik a kosárlabdasport űzésére
is érint, amelyeket a villamos és a köz- természetesen fontos – az eredményes biztatják gyermekeiket.
úti forgalom közösen használ és amelyek szereplés is, hiszen akár élversenyzők is
karbantartása évek óta megoldatlan volt. kinevelődhetnek az egyesületből.
Sibrik telepi köszönő levél
A BKK bízik abban, hogy az érintett vo- A Darazsak vezetése különleges figyelmet Szerző: Balázs Péterné
nalakon közlekedő utasaink elégedettsé- szentel a hátrányos helyzetű gyerekekgére szolgálnak a várható menetidő-csök- re, akikből Kőbányán sajnálatos módon A következő köszönő levelet kapta szerkenések, komfortnövelő intézkedések, a nagy létszámban találkozhatunk. Hely- kesztőségünk:
vágányzárak okozta átmeneti kellemet- zetük kezeléséhez felhasználjuk a kerületi
lenségek miatt pedig utasaink megértését esélyegyenlőségi tervet és programot is. Tisztelt Polgármester Úr,
kérik.
Jelenleg több mint 100 igazolt és 43 elő- Tisztelt Képviselő Testület!
készítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a Szent László Gimnázium és a A Sibrik-telepi lakosok és mind magam
Európai uniós pályázatot
Zrínyi Miklós Gimnázium, az előkészítő nevében is - ezúton szeretnénk nyilvánonyert a Kőbányai Darazsak!
csoportok pedig több kerületi általános san köszönetünket kifejezni. Mint ismeSzerző: Kőbányai Darazsak
iskolában működnek együttműködési retes, hosszas, több éve húzódó kitartó
megállapodások alapján. A nem igazolS p o r t e g y e - tak száma a különböző iskolákban 80 fő, munka árán - Önöknek végre törvényes ü l e t ü n k ők előkészítő csoportokban sajátítják el a sen sikerült a lakótelepünkről elköltözcsatlakozott sportág alapjait az együttműködő oktatá- tetni azt a renitens családot, akik elvia
Társadal- si intézmények diáksport csoportjaiban. selhetetlenül antiszociális életvitelük és
mi Megúju- A kerületben jelenleg hat oktatási intéz- brutálisan agresszív magatartásuk miatt
lás Operatív ményben dolgozunk együttműködési éveken keresztül keserítették meg az itt
Program ke- szerződés alapján: Kincskereső Óvoda; élők életét, napjait és éjszakáit egyaránt.
retében meg- Kada Mihály Általános Iskola; Harmat Jómagam különösen sokat szenvedtem
hirdetett „Ne- Általános Iskola; Szent László Általános miattuk, hiszen hosszú évekig (6 évig)
velési-oktatási Iskola; Keresztury Dezső Általános Isko- kényszerültem velük szó szerint összezárva, közvetlen szomszédságukban élni,
intézmények la; Széchenyi István Általános Iskola.
tanórai, tan- A kerületi iskolai „Kenguru” bajnokságot azokkal a személyekkel, akik az életemre
órán
kívüli is a Darazsak bonyolítja. Különleges fi- törtek, állandó félelemben tartottak, nap
és
szabad- gyelmet szentelünk a nagycsaládosoknak, mint nap zaklattak és ezáltal teljesen elidős tevékenységeinek támogatása” című részükre fizetési kedvezményeket bizto- lehetetlenítették az otthoni tartózkodásopályázati felhíváshoz, melyen eredmé- sítunk az edzőtáborok, versenyekre való mat.
nyesen vett részt és 15.790.509 Ft támo- utazás alkalmával, valamint a tagsági díj Sajnos az elmúlt hosszú években, sem az
egykori Polgármester, sem főként az akgatást nyert el. A 2010/2011-es bajnoki fizetésénél.
évtől a pályázat segítségével elkezdődött Az alapok egyre szélesednek, és ma már kori Vagyonkezelő vezérigazgatója, Fecsegy olyan program, amely a kőbányai nemcsak Budapesten, de országos szin- ke Károly úr részéről nem tapasztaltunk
általános iskolák alsó tagozatainak fel- ten is meghatározó egyesület a Darazsak, semmiféle szándékot, hogy ennek az emső részével (nevezetesen a harmadikos, hiszen az országos versenyeken már nagy bertelenül tarthatatlan helyzetnek a megde jobbára a negyedikes) diákokkal is- hagyományokkal rendelkező klubokat is nyugtató megoldására törekednének.
merteti és szeretteti meg a sportágat. A legyőztünk. 2001‐ben a kadet, 2002‐ben Az ügy elhúzódása miatt többször kerülprogram keretében együttműködést kö- az ifi korosztály bejutott az ország legjobb tünk teljesen reményvesztett és kilátástatöttünk a Ferencvárosi Torna Clubbal is nyolc csapata közé. Még ugyanebben az lan élethelyzetbe, aminek a túléléséhez,
és házi versenyek szervezését is elkezdtük évben a gyermek csapat budapesti első átvészeléséhez éveken keresztül nagy seennek a korosztálynak. A cél az, hogy az és országos harmadik lett. 2003‐ban lány gítséget nyújtott Agócs Zsolt, mint a terüalapokat minél szélesebbre tárjuk, minél gyermek csapatunk is bejutott az orszá- let képviselője és Weeber Tibor szociális
több gyerek tudjon megismerkedni ezzel gos döntőben, majd 2004‐ben a serdülő alpolgármester, akik az első pillanattól
a sportággal és a Kada utcai tornaterem fiú csapat a klub addigi legnagyobb si- kezdve különösen a szívükön viselték a
felépülése után új bázist szeretnénk kiala- kerét érte el: megnyerte az országos baj- sorsunkat. A folyamatos kapcsolattartás
velük, megnyugtató beszélgetések és az
kítani.
nokságot. Azóta 2005‐ben a kadet csapat a tudat, hogy mindig volt valaki, aki tarA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ezüstérmes lett, majd 2006‐ban megvédte
Önkormányzat által 1997‐ben alapított országos bajnoki címét. Az azóta eltelt totta bennünk a lelket adott erőt ennek az
egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a időben a különböző korosztályú csapata- időszaknak az elviseléséhez. Sok esetben
kerület területén lakó és tanuló diákok ink többször is az ország legjobbjai közé csak az általuk nyújtott lelki támogatás
részére kosárlabda sportágban rendszeres verekedték be magukat és ez a mai napig segített nekünk átbillenni a holtponton,
hogy igenis bízzunk a Hivatalban, hogy
képzést biztosítson. Ennek érdekében na- is így van.
ponta edzéseken és hétvégeken egy vagy Ez az egyesület ma már Kőbányáé, a szü- az új önkormányzati vezetés meg fogja takét mérkőzésen vesznek részt gyereke- lők szeretik, a kerület vezetői támogatják, lálni a módot, hogy végre mi is élhessünk
ink. A Kőbányai Darazsak filozófiája az, a szakemberek, edzők pedig rendelkez- félelem és rettegés nélkül a saját otthonahogy senkit nem küldenek el, elsősorban nek azzal a tudással, amely szükséges inkban. Úgy érezzük, hogy kimondottan
a sportágat akarják megszerettetni a gye- ennek a sportágnak az oktatásához. A - Agócs Zsoltnak és Weeber Tibornak körekekkel és egészséges, a sportot szerető fentiek szellemében dolgozunk a jövőben szönhetjük, hogy egyáltalán - volt erőnk
embereket akarnak nevelni. Ez egyébként is és ajánljuk figyelmébe egyesületünket és hitünk túlélni ezt a rettenetes időszakot.
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