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Az országgyűlés, de leginkább 
a jelenlegi kormány 2009-ben 
rendhagyó módon nem decem-
ber 31-ig, hanem már november 
30-ig dönteni akar a 2010. évi 
költségvetésről. Ennek érdeké-
ben a számokról, tételekről zajló 
vita már október 5-én megkez-
dődött a Parlamentben. Kovács 
Péter polgármestertől azt tudtuk 
meg, hogy a költségvetési terve-
zet jelenlegi formájának a tele-
pülési önkormányzatok lehetnek 
majd a nagy vesztesei.

– A tervezet szerint 2010-ben 
120 milliárd forintot vonnának el 
az önkormányzatoktól – mond-
ta a kerület vezetője. – Ezt már 
szinte kőbe vésték, azaz nem 
sok jóval kecsegtetnek. Ha ezt az 
elképzelést megvalósítják, akkor 
a XVI. kerület csak a normatíva 
csökkentése miatt 800 millió fo-
rintos elvonásra számíthat. Eb-
ben azonban sok minden nincs 
is benne. Mert az idén a 19 mil-
liárd forintot is meghaladó költ-
ségvetésünk a következő évben 
nem csak a normatíva-elvonás 
miatt karcsúsodhat. A gazdasági 
válság miatt például biztos, hogy 
jövőre kevesebb lesz az iparűzé-
si adóból származó bevételünk. 
Az előzetes kalkuláció alapján 
3-5 százalékos csökkenésre szá-
míthatunk, ami az eddigi 3 milli-
árd forintos bevételünket 100-150 
millióval csökkentheti. Aztán ve-
gyük az egészségügyet, melytől 
az OEP most vont el 40 millió fo-
rintot, és a finanszírozás változta-
tásával újabb százmilliókat kíván 
elvenni az intézményektől. 

– Az idei 5 százalékos ÁFA-
emelés potom 300 millió forin-
tos többletkiadást jelentett az 
önkormányzatnak. Ez az adó-
ügyi manőver pedig 2010-ben 
is éreztetni fogja majd a hatását. 
Az önkormányzat ugyanis csak 
fizeti az ÁFA-t, de azt nem tudja
semmilyen formában sem visz-
szaigényelni. Az is szinte biztos-
ra vehető, hogy szűkülni fognak 
a pályázati lehetőségek, s mivel 
a kerület köztudottan jó pályá-
zónak számít, ez a változtatás is 
érzékenyen fog majd bennünket 
érinteni. Összefoglalva, ha a par-
lament a jelenlegi költségvetési 

Szatmáry László szentmihályi képviselő és Kovács Péter polgár-
mester a tüntetés előtti gyülekezésen az Örs vezér terén. A kor-
mány 800 milliót vonna el a kerület jövő évi pénzéből

Mire számíthat az önkormányzat?

változatot fogadja el, akkor a XVI. 
kerületi önkormányzat 2010-ben 
közel egymilliárd forinttal keve-
sebből gazdálkodhat majd. Ez 
elsősorban működési oldalon je-
lenik majd meg. 

Kovács Péter polgármester 
szerint egy ilyen költségvetési 
évre előre felkészülni nem lehet. 
Ezért ő arra számít, hogy a je-
lenlegi tervezet a november 30-i 
elfogadásig még jelentős mér-
tékben változni fog. – A kerület 
két országgyűlési képviselőjét, 
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit és 
Szatmáry Kristófot is arra kértem, 
hogy a kerület érdekében ne sza-
vazzák meg ezt a költségvetést. 
Az előbbinek egy nyílt levelet ír-
tam, melyben megindokoltam a 
kérésemet, az utóbbi viszont már 
ígéretet tett rá, hogy, ha nem lesz 
változtatás, akkor „nem”-mel fog 
szavazni. Ezen kívül kértem őket, 
hogy a kerület érdekében beter-
jesztett módosító indítványokat 
viszont támogassák.

A kerület vezetője által említett 
módosító indítványokat október 
5-én Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő nyújtotta be a parla-
mentnek. Erről, valamint a továb-
bi módosító javaslatokról október 
16-ig dönt az országgyűlés.

– A következő kompenzáci-
ókat kértük a kerület számára: 
egyrészt az M0 mellett elmaradt 
zajvédőfal megépítéséhez kér-
nénk 65 millió forintos támoga-
tást. A Magtár utcában és annak 
környékén élők ugyanis olyan 
zajterheket kénytelenek elviselni, 
melyek bőven meghaladják az 
egészséges értékeket. Ugyan-
csak támogatást igényeltünk a 
szentmihályi (Hősök terei) szak-
rendelő felújítására. Ebben az 
esetben a beruházás költsége-
inek a felére tartanánk igényt, 
ami a mi számításaink szerint 60 

millió forintos állami támogatást 
jelentene. Ugyancsak fontosnak 
tartjuk, hogy a megnövekedett 
gyereklétszám, és a gazdasá-
gi helyzet miatt egy új bölcsőde 
épüljön a kerületben. A bölcső-
dék építése egyébként a kiemelt 
kormányprogramban is fontos 
helyen szerepel. A beruházáshoz 
az uniótól is szeretnénk majd tá-
mogatást igényelni, ugyanakkor 
az államtól egy 250 millió forintos 
önrész-kiegészítést kérünk. Utol-
jára pedig a gyermekek úszások-
tatása érdekében egy autóbusz 
megvásárlásához kértünk 80 mil-
lió forintos támogatást. Ezt a ké-
résünket nem mellesleg a kerüle-
ti MSZP frakció is támogatta.

2006. óta minden esztendőben 
normatíva-csökkenés jellemezte 
a költségvetést. Az önkormány-
zatok lassan hozzászokhattak, 
hogy évről évre reálértéken néz-
ve az előző évnél kevesebb álla-
mi támogatásból kellett gazdál-
kodniuk. A jövő évi költségvetési 
tervezet elvonásai azonban min-
den eddigi csökkentést felülmúl-
hatnak. – Ez úton is arra kérem 
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit, 
hogy a novemberi végszava-
záson ne a frakció és a párt, 
hanem a kerület érdekeit kép-
viselje. Úgy vélem, a kerület ér-
dekében nagyon nagy szükség 
lenne az ő lojalitására is. (M)

Sok nagy sztár megfordult már 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
rendezvényein, így talán nem is 
akkora újság, hogy Borovitz Ta-
másnak és sportbarátainak októ-
ber 8-án ismételten nagy neveket 
sikerült elhívniuk a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola Kertvá-
rosi Olimpikonokról elnevezett 
Emlékcsarnokába. Ezúttal azon-
ban a vendégek között két olyan 
személyre is bukkanhattunk, akik 
különösképpen felkeltették a ba-
ráti kör érdeklődését. 

Az egyikük, Bárdosi Sándor 
ugyanis párhuzamosan építi a 
sport- és a celebkarrierjét. Per-
sze, az ő esetében a kettő ösz-
szefügg. A hírnevet a 2000-es 
Sydney-i olimpia hozta meg a 
számára, ahol rendkívül bátor, 
sokszor pimasz birkózással ezüst 
(sokak szerint arany) érmet nyert. 
Még abban az évben megkapta 
a Magyar Köztársaság Lovagke-
resztjének ezüst fokozatát, illetve 
Miniszterelnöki Fair Play-díjban 
is részesült. A birkózás fenegye-
rekét azonban elvitte a hírnév. 
Legalábbis a birkózószőnyegtől. 
Az olimpiai sikert követően gya-
korlatilag alig akadt értékelhető 
nemzetközi eredménye. 2004-
ben még összejött ugyan egy 
európa-bajnoki bronz, illetve a 
2005-ös budapesti világbajnok-
ságon is harmadik volt, de érez-
hető volt, hogy ennél a két medál-
nál sokkal több maradt benne. 

Bárdosi Sanyi időközben a 
sportág és a sportvezetés egyik 
leghangosabb kritikusává vált. 
Ez az állapot végül odáig fajult, 
hogy a kiváló és még mindig ere-

Világsztárok a Szent-Györgyiben

je teljében levő birkózó 2005-ben 
a szögre akasztotta a mezét, és 
helyette szumóövet öltött magá-
ra. Állítása szerint azért nyergelt 
át az amatőr szumósokhoz, mert 
ott tiszták és átláthatók a szabá-
lyok. Nyert is mindjárt egy Eb-
aranyat, majd két év múlva még 
egyet, végül 2007-ben Thaiföld-
ön a világbajnoki cím is összejött 
neki. Szumókarrierjére a koronát 
éppen ezen a nyáron sikerült fel-
tennie, hisz a tajvani világjátéko-
kon (a nem olimpiai sportágak 
olimpiáján) magabiztosan sze-
rezte meg az első helyet a 85 kg-
os súlycsoportban. 

A televíziós showműsorok 
egyik legkedveltebb sportcelebje 
2008. februárja óta egy újabb 

küzdősportban is megmérette 
már magát. A népszerű, földhar-
cot is engedélyező MMA-ban 
(The Mixed Martial Arts-ban) 
pedig alig egy év után, ez év au-
gusztusában ugyancsak európa-
bajnoki címet szerzett. Bárdosi 
Sándor nem véletlenül fogadta el 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
meghívását, ő ugyanis pontosan 
tudja, hogy a Magyar Szumó Szö-
vetség elnöke, Kollárik Mihály itt 
lakik a kerületben, arról is hallott 
már, hogy a hazai szumófőnök 
nemrég Kertvárosi Birkózó Sport-
klub néven egy egyesületet alapí-
tott. Arról is tudomása volt, hogy 
a kerület jegyzője Ancsin László 
személyében egy volt válogatott 
birkózó, aki sokat segíthet a nagy 

álom, egy erzsébetligeti birkó-
zó- és szumócsarnok megépí-
tésében. Bárdosi Sándor pedig, 
talán nem véletlenül, éppen az 
október 8-i rendezvényen jelen-
tette be, hogy maga is szívesen 
kivenné a részét a kertvárosi bir-
kózó- és szumóbázis felépítésé-
ből. Nem titkolt vágya ugyanis, 
hogy a legrakoncátlanabb gyere-
keknek (olyanoknak, mint ő volt) 
egy MMA-hoz hasonlatos küzdő-
sportot oktasson majd.

Két sztárvendéget említettünk, 
tehát ne feledkezzünk meg a má-
sikról sem. Kiss Balázs azonban 
nem a magatartásával és tele-
víziós szerepléseivel vívta ki a 
sztárságot, hanem egy hatalmas 
sportsikerrel. Két hete ugyanis a 
dániai birkózó-világbajnokságon 
a 96 kg-os kategóriában óriási 
meglepetésre aranyérmet szer-
zett. Régen várt a magyar birkó-
zósport erre a sikerre. Mert bár 
az olimpiákon csak meglettek az 
aranyérmek (ez alól Peking kivé-
tel volt), a világbajnokságokon 
valahogy nem akart összejönni 
a siker. Utoljára éppen egy kerü-
leti sportoló, az azóta már más 
ügyek miatt elhíresült Farkas Pé-
ter nyert 1992-ben világbajnoki 

címet. Ezt a hosszú, eredmény-
telen korszakot sikerült Kiss Ba-
lázsnak lezárnia. Ő természe-
tesen erről, illetve a birkózással 
való első találkozásáról mesélt 
az egybegyűlteknek.

Rajtuk kívül akadtak még más 
vendégei is az október 8-i rendez-
vénynek: egyrészt a már említett 
Kollárik Mihály, illetve a szövetség 
alelnöke, Tar Mihály, akik a sport-
ág hazai kialakulásáról, jelenlegi 
helyzetéről és jövőjéről meséltek 
a baráti körnek. Ez utóbbit szem-
léltették a velük érkező tizenéves 
fiatalok is, akik az elmúlt időszak-
ban nagyon sok szép eredményt 
produkáltak már az utánpót-
lás szumóversenyeken. Ancsin 
László jegyző fel is hívta min-
denki figyelmét, hogy a csinos
lányok és a fess fiatalemberek je-
lenléte is azt bizonyítja, az ama-
tőr szumó a tradicionális nagy 
testvérrel szemben nem a kövér, 
felhizlalt emberek sportja. Ebben 
ugyanis súlycsoportok vannak, 
ahol pusztán a testi erőre hagyat-
kozva dőlnek el a küzdelmek. Az 
amatőr szumó tehát a legtisztább 
sportágak egyike, ami ez évtől el-
érhetővé válik a kerületi gyerekek 
számára is. (M)

Kiss Balázs és Bárdosi Sándor

KERESIK FARKAS PÉTERT. Küldföldön próbálják fellelni a rend-
őrök Farkas Péter olimpiai bajnokot, egykori kerületi lakótár-
sunkat, aki a XVII. kerületben bukott meg egy marihuána-ültet-
vény kapcsán. Mint emlékezetes, nagyon cseles módon, még 
az ítélethirdetés előtt eltávozott a bíróságról, s mint azt minap a 
Bors című lap hírül adta, meg sem állt Thaiföldig (vagy Dél-Afri-
káig). Onnan viszont az internet segítségével tartja a kapcsola-
tot a családjával és barátaival, s ez vezette nyomra a rendőrsé-
get – hogy sikerül-e hazahozni, az erősen kérdéses...

Időközi választás 
Rákosszentmihályon

Kovács Attila képviselő halála miatt megüresedett képviselői man-
dátum elnyeréséért eddig a következők indultak a november 29-én 
megtartásra kerülő időközi önkormányzati választáson. (A 4. körzet 
jelöltjeit névsorban közöljük.) 
Horváth János a Fidesz, KDNP jelöltje az MDF, 
a Fidelitas, a Kisgazda Polgári Egyesület, a 
Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja és a 
Nemzeti Fórum támogatásával – személyében a 
polgári összefogást testesíti meg. A jelölt 48 éves, 
negyven éve lakik Rákosszentmihályon, nős, egy 
gyermeke van, aki az Egyetemi Katolikus Gimnázi-
um tanulója. Felesége köztisztviselő, ő pedig egy 
magyar tulajdonú cég vezető beosztású dolgozó-
ja. 2001 óta Fidesz tag, 2007-ben belépett a KDNP-be is. 2007-ben a 
kerületi Fidesz alelnökévé választották. Alapító tagja a Rákosszentmi-
hályért Kulturális Egyesületnek és a Tóth Ilonka Baráti Körnek. 
Király András László, az MSZP jelöltje Rákosszentmihályon, a XVI. 

kerületben él. 21 éves, a Magyar Üzletember Képző 
Akadémia hallgatója. Tagja a Societas egyesületnek. 
Tevékenyen támogatja a kerület „zöld” programjait, 
elkötelezett környezetvédő, célja a XVI. kerület kert-
városi jellegének, családbarát arculatának megőrzé-
se, fejlesztése. Átlátható, ellenőrizhető, nyílt és kom-
munikatív kerületvezetésben és kerületigazgatásban 
gondolkodik. 

Táskai Ferenc a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom jelöltje. 48 éves vállalkozó, végzettsége szerint 
mechanikai műszerész. Születése óta él a XVI. ke-
rületben. Szülei öt testvérében együtt nagy szeretet-
ben, de szűkös anyagi körülmények között nevelték 

fel. Nős, két gyermekük van, mind-
ketten tanulnak és válogatott szinten 
sportolnak. 
Váczi Imre az LMP (Lehet más a politika) jelöltje. A 
jelölt 48 éves, gyógyszervegyész, két gyermekével és 
feleségével 20 éve élnek a kerületben, jól ismeri a kert-
város értékeit és problémáit is. 

A képviselőjelöltek jelenleg még a kopogtatócédulák összegyűjté-
sével vannak elfoglalva, bár többükkel találkoztunk helyi kitelepülése-
ken is. Az ajánlások gyűjtésével november 6-ig kell végezni, és az azt 
követő kampány után jön majd az izgalmas választás!


