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FOLYTATNOM KELL A

MEGKEZDETT MUNKÁT!
Házat, hazát csak békés, szilárd alapokra lehet építeni, de ahogyan egy ház, úgy egy város és egy ország sincs soha készen.
Folyamatosan dolgozni kell érte! – vallja Szeged szocialista országgyűlési képviselője, Szabó Sándor. Lassan négy éve küldték a
Parlamentbe a szegedi választók, akiket mindig teljes erejével és
legjobb tudásával képviselt. Négy év után most motiváltabb, mint
eddig bármikor, hogy folytassa a parlamenti munkát.
– Nem fáradt bele a küzdelembe?
– Ellenkezőleg. Az elmúlt évek megerősítettek abban, hogy tovább kell
dolgoznom egy nyugodt, biztonságos és igazságos országért.
– Miből táplálkozik ez a nagy elszántság?
– Abból, hogy látom, a Fidesz rendszere növelte a társadalmi igazságtalanságot, az ország kirekesztettek
sokaságára és kevesek kiváltságosságára bomlott. Hogy azt tapasztalom, nem számít a szaktudás, a
képesség csak a Fideszhez való lojalitás. Hogy napról napra szembesülnöm kell azzal, a fideszesek nem
lopnak, hanem egyenesen kirabolják az országot és erre még törvényt
is hoznak. Mindent kiskirályok irányítanak, mi már csak alattvalónak
kellünk a hűbérbirtokukon. Én nem
akarok ilyen országban élni!
– Mit tud tenni egy képviselő, amikor
mára teljesen kiüresedett a parlementi munka, mindent maga alá
gyűrt a fideszes gőzhenger?
– Mindig van esély és remény. Sok
nehéz percet sikerült szerezni a
hatalomnak az elmúlt években a
felszólalásaimmal, interpellációimmal. Nem is eredménytelenül. A
szegedi játszótér mutyi gyanúsítottjai már börtönben ülnek, sikerült a
vasárnapi boltzárat is visszavonatni
a fidesszel, a civil mozgalmakkal
közösen pedig meghátrálásra kényszerítettük a netadóval kapcsolatban Orbánékat. A fidesz mindig
meghátrál, ha erőt mutatunk fel vele
szemben.

– Az ország több mint fele változást,
kormányváltást akar!
– Mert az emberek döntő többségének elege van abból, hogy ez a
hatalom nem szolgál, hanem mesterfokon járatja a gyűlöletet magyar
és magyar, ember és ember között.
Szerintem ma egyetlen magyar állampolgár sem ilyen országot szeretne. Úgy érzem, mindenkinek
elege lett az örökös harcból, a gyűlöletből, az acsarkodásból. Tudom,
hogy a magyarok többsége egy
biztonságos, nyugodt és kiszámítható országban szeretne élni, ahol
előre látja, hogy képes fejlődni, ha
akar és képes a saját sorsát alakítani, irányítani, ha tesz érte. De
ma még, ebben a rendszerben mindenki kiszolgáltatott. Ennek jövő
tavasszal véget lehet és véget is kell
vetni. És higgyék el, ha ez a hatalom
marad, sokkal rosszabb lesz a következő években. Ezt nem hagyhatjuk!

– Milyen programmal futnak neki a
szocialisták a választásoknak?
– Az új európai magyar köztársaságot szeretnénk megteremteni, ahol
a dolgozók a munkájukból meg
tudnak élni, ahol sikeresek lehetnek

a vállalkozók, ahol nők és férfiak
között valódi esélyegyenlőség van,
ahol tisztes megbecsülésben élhetnek az idősek, a fiataloknak pedig
nem kell elhagyniuk a hazájukat
ahhoz, hogy boldogulni tudjanak.
– Egy végtelenül igazságtalan választási rendszerben milyen eséllyel
indulhatnak?
– Mi, baloldali demokraták tisztában vagyunk azzal, hogy a kormányváltás a jelenlegi, Fideszre
szabott választási rendszerben csak
a demokratikus ellenzék széleskörű megállapodása révén lehetséges.
Ezért meg kell állapodnunk egy
demokratikus minimumról, amit
minden ellenzéki párt elfogad. Ezt
várják tőlünk a választók.
– Melyek lennének ezek?
– Új alkotmánnyal igazságos és tisztességes jogi kereteket kell alkotni, a
korrupció visszaszorításáért csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez, új, arányos választási rendszert
kell kialakítani, meg kell erősíteni
hazánk uniós tagságát, a következő
évtizedben be kell vezetni az eurót,
helyre kell állítani a sajtószabadságot, amit a Fidesz lábbal tiport. Az
önkormányzatoknak azonnal vissza
kell adni a szabadságukat és biztosítani a működésük anyagi feltételeit
Ezek a legsürgetőbb feladatok.
– Hosszabb távon hogyan tovább?
– Garantálni kell a kultúra szabadságát, meg kell változtatni az elosztás mai rendszerét, sokkal többet
kell az egészségügyre és az oktatásra
fordítani, mert a jövő a tudás alapú

társadalomé és nem az összeszerelő
üzemeké. Fontos, hogy mihamarabb felszámoljuk a szegénységet
az országban, ezért változtatni kell
az elosztás jelenlegi rendszerén:
olyan igazságos adórendszer kell,
ahol a tehetősebbek többel járulnak
hozzá a közös kiadásokhoz, a rászorulók pedig több segítséget kapnak
a talpraálláshoz. Az idősekről való
gondoskodást is új alapokra kell
helyezni: az alacsony nyugdíjakat
fel kell zárkóztatni, hogy javuljon a
kisnyugdíjasok életminősége.
– Miben hisz, amikor ismét vállalja a
képviselőjelöltséget?
– Én teljesítményorientált ember
vagyok. Több mint húsz éve dolgozom az MSZP-ben: ragasztottam plakátot, pakoltam padokat,
ha kellett, később kisebb-nagyobb
közösségeket irányítottam, évekig
dolgoztam a városért, 2014 óta pedig, amióta képviselő vagyok folyamatos kampányüzemmódban élem
az életem. Rengeteg eseményen,
rendezvényen vettem részt, mert
csak akkor lehet az embereket hitelesen képviselni, ha első kézből
tudjuk, mit szeretnének. Most is
azt mondom, ha van munka, ha
van teljesítmény, akkor lesz eredmény is. Ahogy mondani szoktam:
húszezer kézfogás meg egy kicsi!
– ez az, amivel megdönthetjük a
Fidesz-kormányt. Én ebben hiszek,
a tisztességes, kőkemény napi munkában. 2014-ben is ez hozta el a sikert Szegeden, jövőre pedig elhozza
majd az egész országban.

FEJLESZTÉSEK
A TÉRSÉG JÖVŐJE: FOLYAMATOS
ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS
Az elmúlt években azért dolgoztunk a város vezetésével közösen, hogy Szegeden mindenkinek jusson
tisztességes megélhetést nyújtó munka, aki dolgozni akar. Jelenleg minden száz munkaképeskorú szegediből 97-nek van munkája. A 2,8 százalékos munkanélküliségi mutatónkkal jobb teljesítményt nyújtunk, mint a 4 százalékos Kecskemét, vagy az 6 százalékos Debrecen, de messze jobb a mutatónk az
országos átlagnál is. Az elmúlt években több mint két és fél ezer munkahellyel gazdagodott a város és a
térség, elsősorban a technológiai és szolgáltató szektorban.

Tíz évet dolgoztunk
a lézerközpontért
Tíz évvel a bejelentése után májusban sikerült átadni az ELI
szuperlézer központot. Noha a Fidesz kormány 2 évig akadályozta
a beruházást, mára áll a 24 ezer
négyzetméteres
épületkomplexum 11 hektáron, amely döntően
uniós forrásból, 70 milliárd forintból valósult meg. Szeged immár
nemcsak Európa, hanem a világ
térképére is végérvényesen felkerült. Magyarország modern kori
történetének legnagyobb tudományos beruházása önmagában
is több száz új, magasan kvalifikált
munkahelyet hoz létre a városban,
amennyiben megvalósul a kormány ígérete, hogy az ELI köré
egy ipari park is létesül, az várhatóan újabb ötezer munkahelyet
jelent majd Szegednek.

A BP is Szegedet
választotta
Megnyílt október elején a British
Petrol (BP) szegedi üzleti szolgáltatóközpontja, ahol jelenleg 274
munkavállaló dolgozik, a foglalkoztatotti létszámot a tervek szerint 2020-ra ötszázra növelik, ami
szintén nagy lökést ad majd Szeged
gazdaságának, amelynek legfontosabb erőssége, hogy egyetemi város.
– Az ország minden részéből érkeznek ide fiatalok, és egy felmérés

szerint végzés után kétharmaduk,
ha teheti, itt akar boldogulni. Az
önkormányzat ehhez igazította
gazdaságfejlesztési tervét, amelynek középpontjában a tudásalapú
gazdaság áll – mondta el Botka
László polgármester a PB központ
átadásán.
A városba települt több mint tucatnyi informatikai cég 2500 új munkahelyet teremtett, az üzleti szolgáltató központokban pedig eddig
mintegy nyolcszázan dolgoztak.

nemcsak új munkahelyeket teremt, de az egyetemmel közösen
saját informatikusképzést is indít
Szegeden. Saját programozói képzésén, az Epam Akadémián belül
pedig olyan kurzusokat hirdet,
ami lehetővé teszi a szoftverfejlesztői utánpótlást hosszú távon.

szintén meleg vizes ülőmedence
lesz, 25-30 főnek ad majd helyet
egyszerre 80 centis vízmélységgel.
A versenymedence mellé egy 800
fős nézőtér is épül majd úgy, ahogyan azt a nemzetközi versenyelőírások is tartalmazzák.
A jelenlegi tervek szerint nagyjából 8 milliárd forintból épülhet fel
az új fedett uszoda. Az előkészületeket a város saját forrásból fedezi,
a komplexum felépítéséhez pedig
hazai és uniós forrásokat vesz
majd igénybe.

Folyamatosan fejlődik
a város: az Etelka
soron épül fel az
új fedett uszoda
Modern irodaház
épült a Felső
Tisza-parton
Folyamatosan emelkedik az érdeklődés Szeged iránt, egyre több
cég kíván letelepedni a városban.
Két vezető ágazat van, amely az
elmúlt években több száz munkahelyet hozott létre a városban:
a szoftverfejlesztő cégek és a szolgáltatóközpontok.
Az Epam Systems Kft. 3,6 milliárd
forintos beruházással többek között Szegeden is bővíti kapacitásait, összesen 365 új munkahelyet
teremtve.
Az amerikai cég 2008-ban egy 200
négyzetméteres irodában 20 fővel
kezdte meg a munkát a Tisza-parti városban. Ma pedig már több
mint 300-an dolgoznak 4 ezer
négyzetméteren az ősszel átadott
új, Tisza-parti A-kategóriás irodaházukban, ami nagyban hozzájárul majd a cég további fejlesztéseihez a városban.
Már jelenleg is Budapest mellett
Szegeden van a szoftverfejlesztés
legnagyobb hazai bázisa, máshol
ennyi szakember nem dolgozik
egy városban. Ráadásul az Epam

A munkahelyteremtés mellett
kiemelten figyelünk a város vezetőivel arra, hogy minél élhetőbb,
komfortosabb környezetben tölthessék mindennapjaikat az itt lakók. A szegediek kívánságlistájának élén évek óta szerepel egy új
fedett uszoda. Botka László polgármester január végén a Közéleti
Kávéház rendezvényén jelentette
be: az idén megkezdődik a fedett
uszoda tervezése és az építkezés
előkészítése. Erre félmilliárd forintot különített el a város. Ebben
az évben lezajlik a tervezés és az
előkészítés, az építkezés pedig jövőre, hóolvadás után indulhat el és
másfél évig tart.
A tervek szerint a sportkomplexumban négy medence kap
majd helyet. Az új létesítményben
megépül egy 25×12,5 méteres
bemelegítő- és oktatómedence,
amelynek 1,1 és 1,4 méter között
változik a vízmélysége. Lesz egy 10
pályás, 25×50 méteres, a nemzetközi előírásoknak megfelelő versenymedence, amelynek 2,2 méteres lesz a vízmélysége. A meleg
vizes tanmedencét 80 centi mély
vízzel, 20×12,5 méteresre tervezik. A negyedik, előreláthatólag

Idén három ütemben
újultak meg az utak
és a járdák Szegeden
A szegedi önkormányzat ebben az
évben 1 milliárd forintot fordít a
város útjainak, járdáinak felújítására
a belvárostól a külső városrészekig.
Az első ütemben közel 138 millió
forintból újultak meg utak és járdák. Többek között a Hont Ferenc
utca kapott új burkolatot 40 millió
forintból.
A második ütem keretében pedig
ősszel több százmilliós költséggel
megújult a Temető utca, a Gáspár
Zoltán utca, a Sárosi utca, a Szatymazi utca, a Francia utca és a Felső
Tisza-part egy részének burkolata is.
A harmadik ütemben a Pázsit utca,
a Gyümölcs utca és az Osztrovszky
utca felújítását tűzte ki célul az önkormányzat.
Az útfelújítások mellett a város nagy
figyelmet fordít a járdák javítására
is. Ezeket a munkálatokat a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. folyamatosan végzi, az idén közel 70 millió forint értékben.

„HÚSZEZER KÉZFOGÁS MEG EGY KICSI!”

– CSAK EZ HOZHATJA EL A SIKERT

Egy helyi közösséget képviselő politikus számára a legfontosabb a „terepmunka”, hogy megismerje a helyi ügyeket, problémákat. Ezért igyekszem minél több időt a térségben élők között tölteni. Az elmúlt közel négy évben
Szeged mellett a választókörzetem minden településére eljutottam: jártam Deszken, Ferencszálláson, Kübekházán, Újszentivánon, Tiszaszigeten és Klárafalván - és mindenütt kiváló emberekkel találkoztam és foghattam kezet.

Teljesen megújult a
Cső utcai bölcsőde
Óvoda és bölcsődefelújítási programot indított idén a szegedi önkormányzat. Ebben az évben két óvoda
és két bölcsőde fiatalodott meg több
mint 600 millió forintból, amelynek
nagyrészét európai uniós pályázatokon nyerte el a város, de a program
a következő években is folytatódik.
A sor januárban a Cső utcai bölcsőde felújításával kezdődött. Fél év
múlva a városrész önkormányzati
képviselőjével, Solymos László alpolgármesterrel közösen vághattuk át a
több, mint 170 millió forintból teljesen megfiatalodott épület bejáratán a
szalagot.
A fejlesztések eredményeként korszerűbb lett a fűtési rendszer, újak
a homlokzati nyílászárók, az épület
teljes homlokzata utólagos hőszigetelést kapott, a tetőfödém hő- és
vízszigetelése is megvalósult. Felújították a vizesblokkokat, új akadálymentes illemhelyet és mosdót alakítottak ki és megújult az elektromos
hálózat is. Szeged város saját forrásából kicserélték a belső ajtókat, burkolatokat, falvédő lábazatburkolatokat
és radiátorokat.
Szeged önkormányzata a közel 34
milliárdos uniós fejlesztési forrásból
2020-ig összesen 8 milliárdot fordít
oktatási intézmények felújítására.
A program keretében jövőre újabb
négy bölcsőde és hat óvoda fiatalodik meg.

Megnyitották kapuikat
a tápai udvarok
Évente egy hétvégén megnyílnak
a tápai udvarok kapui, hogy bemutassák az érdeklődőknek a városrészben élők mindennapjait,

hagyományait. Volt Múlt-kor udvar, Egészségudvar, Ét-rend udvar,
Népművészeti, Rock és Komolyzenei udvar is. A helyszínek között lovasfogat szállította az érdeklődőket,
melyet bárhol le lehetett inteni.
Hagyományosan ezen a napon adják át a Tápéért Emlékérmet, amelyet idén Molnár János, vagy ahogyan a legtöbben ismerik „Szuszi”
kapta. Megtiszteltetés és öröm volt,
hogy az elismerést a városrész egyéni képviselőjével, Szécsényi Rózsával közösen adhattam át.

lométeres távot. Az ügyes kezűek az
új őrületben, a Fidget Spinner-ben
mérhették össze tudásukat, de volt
„Többet ésszel” sziget és Scooby-Doo vadászat is. Így a kicsik és
a nagyok is megtalálták maguknak
a legjobb programot. Az eseményen
én indítottam el a lábbal hajtós kismotor versenyt, amely végül nagy
küzdelmet hozott.
Az ilyen rendezvényeknek elsősorban közösségépítő szerepe van,
összehozza környék lakóit, barátságokat teremt és társaságokat épít fel.

Kiváló közösség épül
Ferencszálláson

Polgármesterekkel
főztünk Deszken
Mindig örömmel tölt el, amikor
látom, hogy magyarok és szerbek,
fiatalok és idősek békében és barátságban együtt ünnepelnek. Így volt
ez az idén is, amikor Király László
deszki polgármester meghívására
szeptember első hétvégéjén ellátogattam a település hagyományos
falunapjára.

Közösen búcsúztattuk a
nyarat a Fodorkertben
Idén második alkalommal szervezték meg Fodorkertben a nyárbúcsúztató családi délutánt, amely
nagyon sok környékbelit megmozgatott. A szervezők palacsintával és
számtalan programmal várták az
érdeklődőket.
A rendezvény szervezője Szénási
Róbert önkormányzati képviselő
volt, aki maga is beállt lefutni a 3 ki-

Jani János polgármester meghívására az idén is ellátogattam szeptemberben Ferencszállásra. A település lakóival, a nyugdíjas klubbal
az elmúlt négy évben már többször
találkoztam: képviselőségem kezdetén falugyűlésen mutatkoztam be, s
évről évre meghívnak a település ünnepére, amelynek fő célja a közösségépítés. Megtisztelő volt számomra
idén is, hogy a ferencszállásiak vendége lehettem.

Megújulnak a
város játszóterei
Szeged önkormányzata saját forrásból idén több mint 40 millió forintot
költött játszóterek fejlesztésére: ös�szesen 28 különböző helyszínen került sor új játszóeszköz kihelyezésére,
kondiparkok kialakítására vagy kisebb felújításokra szeptember végéig.
A város öt pontján – Makkosházán,
Tápén, a Nyitra és a Balaton utcában,
valamint a Gulácsi parkban – pedig
a játszóterek szomszédságában új

fitneszparkokat is sikerült kialakítani.
Tóth Károly és Kozma József önkormányzati képviselőkkel együtt a makkosházi fitneszpark avatásán magam
is részt vettem, ahol elmondtam, Szeged saját forrásaiból újítja fel, bővíti a
város játszótereit, valamint helyez ki
a közterületekre utcabútorokat, hogy
az ott élők minél kellemesebben,
komfortosabban élhessék mindennapjaikat.
A program jövőre is folytatódik. A
Zöld Város projekt keretében 2018ban megújul Tarján egy része és az
újszegedi liget, ahol a mozgáskorlátozottak számára tematikus játszótereket is kialakítunk..

Az időseket
köszöntöttük
a Kisszínházban
Idén is zsúfolásig megtelt a Kisszínház nézőtere az Idősek Világnapjára rendezett városi ünnepségen. A
szegedi nyugdíjas szervezetek 450
meghívottját a gálaműsor előtt köszönthettem.
Elmondtam, tizennégy éve mi is
megünnepjük itt, Szegeden az Idősek Világnapját, hiszen a város önkormányzatának nagyon fontosak
a szépkorúak. Ilyenkor igyekszünk
kifejezni hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket
azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után közöttünk élik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Elmondtam azt is, hogy Szeged
önkormányzata erejéhez mérten
mindig is igyekszik megbecsülni
a városban élő idős embereket. Az
idén összesen 15 millió forint támogatást biztosít a város a szépkorúak szervezeteinek működéséhez,
programjaik megvalósításához.

MÉRLEGEN AZ ELMÚLT NÉGY ÉV:

203 INDÍTVÁNY, 70 FELSZÓLALÁS A VÁLASZTÓKÉRT
Közel négyévi ellenzékben eltöltött parlamenti
munkám során megtanultam, az Országgyűlést
uraló Fideszt felszólalásokkal és írásban beadott
indítványokkal lehet zavarba hozni, sarokba szorítani. 2014 májusa óta összesen 157 önálló indítványt jegyeztem, a szocialista frakcióval közösen
pedig másik 46-ot sikerült benyújtanom. Igyekeztem minél többször élni a felszólalás lehetőségével
is: eddig 70 alkalommal közel 5 órában élőszóban
is kifejtettem véleményemet az ország helyzetéről
és a térségünkben élők ügyeiről. Kérem, ismerjék
meg most a legfontosabbakat!

Küzdelem az
önkormányzatok
önállóságáért
Az elmúlt hét évben a Fidesz-kormány szisztematikusan leépítette
az önkormányzatokat. Az államosított feladatokhoz szükséges
forrásoknál jóval többet vitt el a
helyhatóságoktól, amelyeknek így
nemcsak önállóságát számolta fel,
hanem a működésképesség határára is sodorta azokat.
Négy év alatt több ízben is felszólaltam a Parlamentben az önkormányzatok érdekében. Azt
szeretném elérni, hogy a kormány
kénye-kedve szerint juttatott eseti
támogatások helyett a települések előre látható és kiszámítható
módon gazdálkodhassanak. Ezért
azt javasoltam, hogy a beszedett
gépjárműadók 80 százaléka és az
ehhez kapcsolódó bírságból és
pótlékból származó bevétel teljes
egésze a jövőben maradjon helyben, valamint a településeken élők
által befizetett személyi jövedelemadó 10 százaléka is az önkormányzatokat illesse meg.

A fidesz-kormány ezzel szemben
továbbra is csökkenteni igyekszik
az önkormányzatok önállóságát és
anyagi lehetőségeit.

Egyre több kárt okoz
a szemét-ügy
A kormány tavaly április 1-jével
központosította a hulladékgazdálkodást. Az átállás azonban csak
káoszt okozott.
Legutoljára szeptemberben fordultam írásbeli kérdéssel Seszták
Miklós miniszterhez, hogy kiderüljön, mi is a valódi szándéka a
kormánynak a központosítással.
A törvénymódosdítás miatt a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
szedi be a lakosságtól a pénzt, a
tényleges szolgáltatást azonban
továbbra is a legtöbbször önkormányzati tulajdonban lévő cégek
végzik, akik munkájukért szolgáltatási díjat kapnak. Ez legtöbbször
a költségeiket sem fedezi, ráadásul
a központi kukaholding nem is
mindig „kegyeskedik” befogadni
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a munkát elvégző cégek számláit.
Nehéz pénzügyi helyzetbe került
a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. is, amely összesen
1 milliárd forintra vár, így csak
hitelből tudja fizeti a béreket, az
üzemanyagot és minden más költséget is.
Azt javasoltam a minisztériumnak, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg a központosított rendszert és a feladat elvégzését adják
vissza az önkormányzatoknak,
akik ezt a feladatot eddig kiválóan
ellátták.
Nem fogják elhinni mit válaszolt
a minisztérium: „a szolgáltatás
országosan folyamatos, színvonala javul, az átalakítás semmilyen
többletterhet, díjemelést nem jelentett a lakosság számára”.

Lassan kivéreztetik
az oktatást is
Az MSZP frakcióval közösen
nyújtottuk be azt a határozati javaslatot, amely a közoktatás átalakításának újragondolását javasolta
a kormánynak.
Az oktatás színvonalának növelésére több mint 250 milliárd forintot szerettünk volna átcsoportosítani a jövő évi költségvetésben: így
többek között 20 milliárd a pedagógusok béremelésére, 30 milliárdos pluszforrás pedig a felsőoktatás finanszírozására is jutott volna.
A legnagyobb tételt, 50 milliárd
forintot az állami fenntartású iskolák támogatásának növelésére
javasoltuk. A kormány az egyházi iskolába járó gyermekek után

ugyanis 200 ezer forintos normatívát állított be a költségvetésbe, míg az állami iskolákban egy
gyermekre csupán 58 ezer forint
jut. Alaptörvény ellenes vallási alapon különbséget tenni gyermek és
gyermek között, ezért lett volna
szükség a kiigazításra.
A Fidesz – a tőle megszokott módon – végül semmit sem épített be
a 2018-as költségvetésbe az ellenzéki javaslatok közül.

Boltzár, avagy
meghátrált a Fidesz
A demokratikus ellenzék egyik
fontos sikere volt az elmúlt négy
évben, hogy sikerült elérni, a vasárnapi boltzár ügyében visszavonulót fújjon a Fidesz-KDNP.
Alig több mint egy év alatt elértük,
hogy a vasárnapi munka tilalmáról szóló törvényt visszavonja a
kormánypárt.
Az MSZP többször is megpróbált
népszavazást kezdeményezni a
kérdésben, amit a Fidesz különböző trükökkel, majd nyílt erőszakkal is rendre meggátolt. Végül
azonban mégis sikerült elérni,
hogy aláírásgyűjtés indulhasson
a referendum megtartásáért. Ettől
megijedt a kormánypárt és vis�szavonulót fújt, nehogy veszélybe
kerüljön az általa meghirdetett
kvótanépszavazás, amely végül
az érdektelenség miatt nem is lett
érvényes.
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