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SZEGEDET MEG KELL ŐRIZNÜNK A
BÉKE ÉS A SZABADSÁG SZIGETÉNEK!
Áprilisban a szegediek a békés, kiszámítható fejlődés
mellett döntöttek, amikor elutasították a Fidesz gyűlöletkampányát. Ám a választók józanságára, tisztánlátására soha nem volt még akkora szükség, mint ami
2019-ben – a két választás évében – lesz. A fideszes
gőzhenger már most miden féle aljas eszközzel azon
mesterkedik, hogy jövőre bevegyék a várost. De ezt
nem engedhetjük! Szegedet meg kell őriznünk a béke
és a szabadság szigetének – mondja Szabó Sándor
szocialista országgyűlési képviselő, aki májusban kezdte második ciklusát a Parlamentben.
– Utcahosszal verte jobboldali ellenfelét áprilisban. Több mint 24
ezer szavazattal választották újra
Szeged országgyűlési képviselőjének. Minek tudja be, hogy Szegeden más lett az eredmény, mint
országosan?
– Öröm, és köszönet érte, hogy szűkebb hazánkban, Szegeden sikerült
győzni. Az viszont, ami az országban történt, máig szomorúsággal
és csalódással tölt el: a mindent
maga alá gyűrő fideszes úthenger
hazug gyűlöletkampányával ismét
félrevezette az embereket.
– Szegeden szerencsére más lett
az eredmény!
– A szegediek, mint eddig oly sokszor, idén tavasszal is felelősen
döntöttek. Nemcsak én, hanem
baloldali jelölttársam, Joób Márton is megszerezte a szegediek
bizalmát és elmondhatjuk, összességében sokkal jobban szerepelt a
baloldal a 2014-es eredménynél
városunkban.
– Így utólag, hogyan látja, mik a
tavaszi választás tanulságai?
– Arról beszéltünk, ami érdekelte az itt élőket és nem mentünk
bele a sárdobálásba. Szegedről és
a közös célokról, értékekről, eredményeinkről beszéltünk. A békés,
kiszámítható építkezést helyeztük
a középpontba, miközben a Fidesz
csak mocskolódott, uszított és rio-

gatott. A szegediek viszont most is,
mint oly sokszor már, bebizonyították, nem ülnek fel az olcsó gyűlöletkampánynak. Az itt élőknek a
teljesítmény a mérce, és ettől nem
lehet őket gyűlöletkeltéssel, rémhírterjesztéssel eltéríteni. Ebben
az esetben is kiálltak az értékeink
mellett, és megőrizték Szegedet a
szabadság szigetének. Én pedig azt
szeretném, ha szeretett városunk
nemcsak a szabadság, de a béke
szigete is lenne a jövőben, ezért
dolgozom nap, mint nap a Parlamentben és idehaza is.
– Nem úgy tűnik, mintha a Fidesz
meg akarna hátrálni. Még közel
egy év van az önkormányzati választásokig, de határtalan hataloméhsége máris kitört belőle. A Fidesz hazugsággyára minden aljas
eszközt felhasznál, hogy bevegye
jövőre a várost.
– Szeged polgármesterét, Botka
Lászlót és munkatársait a legaljasabb, leghazugabb koncepciós eljárással akarják lejáratni, mert pontosan tudják, ezt a városvezetést
tisztességes választáson nem tudnák legyőzni. Ezért vették elő a jól
bevált karaktergyilkosságot, hogy
gusztustalan eszközökkel próbáljanak meg sikert elérni. De biztos vagyok benne, ez nem fog sikerülni!
Szegedet nem lehet hazugságokkal
bevenni. Az itt élők pontosan lát-

ják, hogy szinte hetente indulnak
új beruházások, hogy Szeged épül,
szépül és egyre élhetőbb nagyváros.
A szegediek a szemüknek
hisznek és nem a fizetett
provokátoroknak. A békés, nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődésre szavaztak eddig mindig, és
tudom, hogy ezután is ezt
fogják tenni. Úgy mint én,
kiállnak a polgármester és
munkatársai mellett, mert
tudják, tisztességes emberekről van szó és elismerik az elvégzett munkát!
– A Fidesz önmagára szabott választási rendszere nem igazán kedvez másoknak! Mi jöhet jövőre az
önkormányzati választásokon?
– Négy éve, 2014-ben több mint
százmilliót költöttek Szegeden a
kampányra, krumplit és hagymát
osztogattak, a szegediek viszont
megmutatták, nem lehet őket megvenni, nem eladó a szavazatuk.
Ezért folyamodnak most aljas eszközökhöz. Mi, baloldali demokraták
megmaradunk annál, amit eddig
képviseltünk: a munka, a szorgalom
és tisztesség pártján állunk továbbra
is, mert tudjuk, ezt várják tőlünk az
itt élők. De azt is tudjuk, hogy ebben
a választási rendszerben csak a de-

mokratikus pártok széles körű ös�szefogásával lehet győzni, ahogy ez
2014-ben is történt, amikor 20 választókerületből 17-et megnyertük.
– Nem fáradt bele a küzdelembe?
– Ellenkezőleg. Az elmúlt
négy év megerősített abban, hogy tovább kell
dolgoznom egy nyugodt,
biztonságos és igazságos
Magyarországért, a térség
fejlődéséért, Szegedért.
De nem tagadom, kell a
segítség! Mi is emberek
vagyunk! Hazudnék, ha azt
mondanám, hogy ehhez az
embert próbáló feladathoz ne lenne szükségem az
itt élő emberek szeretetére, támogatására. E nélkül
biztosan nem menne!
– Honnan ez a nagy elszántság?
– Onnan, hogy látom, a Fidesz
rendszere hogyan darálja be nap
mint nap a magyar társadalmat.
– És Szegeden?
– Ne legyenek illúzióink! Szegeden
is ez várna ránk, ha megkaparintanák jövőre a hatalmat. Emlékezzünk vissza, 2010 és 2014 között csak egyfős többséget tudtak
összemutyizni a közgyűlésben, és
milliárdok tűntek el a pártkatonák
kezei között.

SZÍNES ÉS HASZNOS MINDENNAPOK

AZ IDEI ÉV ISMÉT A BERUHÁZÁSOKÉ,

Az elmúlt négy évben Szeged mellett a választókörzetem minden településére eljutottam. Ezt a munkát
folytatom tovább: tudom, hogy egy helyi közösséget képviselő politikus számára a legfontosabb, hogy
ismerje a helyi ügyeket, problémákat, az emberek mindennapjait.

2018 ismét a beruházások éve Szegeden. Az elmúlt hónapokban alig akadt olyan hét, hogy ne kezdődött volna el valamilyen jelentősebb városi fejlesztés. Több beruházás elindításánál, alapkőletételénél
magam is jelen voltam, sok fejlesztés már megvalósult, amelyeket birtokba is vehettek a szegediek.

A VÁLASZTÓKÖRZETBEN

Szeged többsége
áprilisban a Fidesz
ellen szavazott
Április 8-án a szegediek több mint
60 százaléka a Fidesz ellen szavazott: nemcsak a pártlistán, hanem
az egyéni körzetekben is megvertük baloldali jelölttársammal a Fideszt Szegeden.
Joób Márton a 48 szegedi szavazókörből 34-ben, a szavazókörök
több mint kétharmadában nyert
Szegeden. A választókerületéhez
csatolt tizenkét településen azonban elvesztette a választást.
Én az 59 szegedi szavazókörből
54-ben nyertem, több mint húsz
helyen fölényesen sikerült magam
mögé utasítani fideszes vetélytársamat, akinek mindössze öt szavazókörben sikerült nyernie Szegeden,
ott is csak néhány szavazattal.
Végül rám 22 ezer 442-en adták a
voksukat, közel ötezer szavazattal
utasítottam magam mögé jobboldali vetélytársamat. Így vidékről
egyéni körzetből egyedüli baloldali
képviselőként kerültem be ismét a
Parlamentbe. Ezért most is köszönetet mondok a szegedieknek, a választókerületemben élőknek.

Édes élet
Ferencszálláson
Képviselőségem második ciklusában, az elmúlt fél évben is igyekeztem minél több helyre eljutni,
hogy találkozzam az itt élőkkel és
megismerjem gondjaikat, osztozhassak örömeikben.

Pünkösd napján, Ferencszálláson
nyugdíjas találkozón vehettem részt,
ahol süteménnyel várták egymást az
ott élő szépkorúk, hogy együtt tölthessenek egy vidám délutánt.
A településen az elmúlt években már
többször is jártam Galamb Sándornénak, a nyugdíjas klub vezetőjének
meghívására. A község lakói kedves,
vendégszerető emberek, akiknek
most is elmondtam, bármely településről is legyen szó a választókörzetben, első az ott élők érdeke és csak
másodlagos a politika.

Kossuth Lajos Általános Iskola
fennállásának kétszáz éves, jubileumi ünnepségsorozata, amelynek én
is részese lehettem.

A szőregiek mindig híresek voltak
a toleranciájukról. Évszázadok óta
együtt él itt két nemzet, magyarok
és szerbek. Két kultúra, két nyelv,
két viselet, kétféle gasztronómia
és két templom. Mindez csak
gazdagította, színesebbé tette a
települést. Ebben nagy szerepet
játszott az oktatás, a felvilágosult
szellemiség, amire mindig nagy
hangsúlyt helyeztek. Ezt az örökséget kell nekünk megőriznünk
és továbbfejlesztenünk.

Újszülötteket
köszöntöttünk
Petőfitelepen
Évek óta hagyomány Petőfitelepen,
hogy május végén köszöntik a városrész újszülöttjeit és szüleiket.
Idén a művelődési házban harmincegy kisfiút és harminchárom kislányt ünnepelhettünk.
A köszöntőmben elmondtam,
nemcsak a család, hanem a szegedi
önkormányzat számára is fontos a
gyermekek születése, ezért vezették
be 2017-ben a szülési támogatást.
Ezt az egyszeri 25 ezer forintos segítséget már több mint 1500 szegedi
család vette igénybe, és ez a szám
azóta is növekszik.

Szőregen a 200 éves
oktatást ünnepeltük
Színvonalas záróműsorral, táblaavatással fejeződött be a szőregi

Ezrek adtak randevút
egymásnak a
halfesztiválon
Az idén már 22. alkalommal rendezték meg Szegeden a halfesztivált.
Most is közel száz bográcsban főzték a Partfürdőn a baráti társaságok,
civilszervezetek, cégek és vállalkozások a híres szegedi halászlét.
A Magyar Szocialista Párt pedig
az idén is részt vett az eseményen.
Most is sült ponttyal kedveskedtünk
a tagjainknak és szimpatizánsainknak, akik meglátogatták sátrunkat.
Én magam is beálltam segíteni.
A legtöbb résztvevőt most is a
Szegedi Idősügyi Tanács mozgatta
meg, náluk 23 nyugdíjas szervezet,
egyesület 700 tagja vett részt az
eseményen. Tíz bográcsban főztek, közben beszélgettek, kártyáztak, táncoltak.
Több száz emberrel találkoztam a
Halfesztiválon. Beszélgettünk családról, Szegedről, és persze a közéletről is.

FEJLESZTÉSEKÉ SZEGEDEN
Régi vágya teljesülhet
a szegedieknek:
letettük az új uszoda
alapkövét
Óriási lépést tettünk idén az itt
élők évtizedes álmának megvalósításáért. Augusztusban Botka László
polgármesterrel közösen tehettük
le az új fedett sportuszoda alapkövét. Reményeink szerint jövő őszre
elkészül az épület és a tervek szerint 2019. decemberében megnyílik
Magyarország legújabb, legmodernebb és legszebb, európai színvonalú fedett uszodája az Etelka soron.
Az új létesítmény 15 és fél milliárd
forintból épül fel.

Pörköltfőzésben
csatáztunk
a polgármesterekkel
Versenyben főtt a
paprikás krumpli
Klárafalván
Civil összefogással, hosszú évek
után ismét megmozdult Klárafalva apraja-nagyja. Az idén ismét falunapon ünnepelték meg településüket a klárafalviak, ahol egész
napos programmal kedveskedtek
a helyieknek és a vendégeknek.
Az egyik fő attrakció a főzőverseny
volt, amelyen hagyományőrző jelleggel paprikás krumpli készült bográcsban, az igazi nyertes az volt, akié
először elfogyott. A jó hangulatú augusztusi falunapot este tábortűz zárta. Öröm volt látni, hogy az itt élő emberek is hisznek a közösség erejében.

Szeptember elején idén is megünnepelték településüket a deszkiek. A
falunapokon három nap alatt több
mint harminc programot kínáltak:
a koncertek, kulturális és sportesemények mellett az idén is összemérhették szakácstudományukat a
polgármesterek és versenyre keltek
a tortadíszítők is.
Harminchét település küldöttsége
és a deszki önkormányzat összesen
44 bográcsban rotyogtatta a pörköltet: közel fél tonna marha- és
birkahús főtt a rendezvény második napján a szabadidő parkban. A
hagyományokhoz híven én is fakanalat ragadtam és beálltam az egyik
bogrács mögé. Köszönöm a meghívást, hasznos és örömteli volt részt
venni a rendezvényeken.

A 13 ezer négyzetméter alapterületű, 1200 fős akadálymentes lelátóval megépülő új uszodaépületben
a versenymedencén túl bemelegítő
és meleg vizes tanmedence, valamint lazító ülőmedence is helyet kap.
A 170 ezer lakosú Szeged – az itt
élő 30 ezer egyetemistával – a vizek városa, az önkormányzat pedig
a jövőben is biztosítani fogja az
ingyenes úszásoktatást az óvodásoknak és az iskolásoknak, az új
létesítmény pedig a szegediek sportolási és pihenési igényeit is kielégíti majd.
Az alapkő letételekor Botka László
polgármester elmondta, az önkormányzat a szegedieket kéri
majd meg az épülő fedett uszoda
elnevezésére.

Sorra újulnak meg
a város bölcsődéi,
óvodái
Szeged önkormányzata néhány év
alatt összesen 8 milliárd forintot költ
– döntően európai uniós forrásból –
a város bölcsődéinek és óvodáinak
felújítására, korszerűsítésére. Tavaly
többek között megújult a Cső és a
Dobó utcai bölcsőde, valamint az
Építő és Tabán utcai óvoda.
Október végére készült el a város
legnagyobb bölcsődéjének, az Agyagos utcainak a teljes felújítása. A
több mint 30 éves épület megérett
már a korszerűsítésre. A 310 millió
forintos beruházás költségeiből 262
millió forintot pályázati támogatás
fedezett, ezt az önkormányzat 49
millió forint saját forrással egészítette ki. Hasonló korszerűsítésen esnek
át a város óvodái is, az idén többek
között a Tünde téri és Garam utcai
intézmények.

Ötvenedik születésnapjára teljesen
megújul Belső-Tarján
Az Európai Unió által támogatott
Zöld város program keretében 1,1
milliárd forintból teljesen megújul-

nak az idén ötvenedik születésnapját ünneplő tarjáni városrész közterületei és zöldfelületei.
A munka október közepén elindult
és a tervek szerint a kivitelező cégek
2019 júniusára végeznek.
Nagy szükség volt már Tarjánban
a közterületek felújítására, hiszen
ötven éve épült ki ez a városrész. A
munkák megkezdése előtt az önkormányzat kikérte a környék lakóinak
véleményét is, hogyan is újuljon
meg a terület. Az ott elhangzottakat
pedig igyekeztek beépíteni a tervezés során.
A jövő nyárig tartó munkák egyik
legnagyobb feladata a közművek
cseréje, kiépítése lesz, de önkormányzati forrásból 200 millió forintból több helyen az utak és a járdák is megújulnak a városrészben.

Kétmilliárd forint jut
idén a város útjaira,
járdáira
Az idén összesen 2,1 milliárd forintot költhet Szeged útjainak, járdáinak felújítására.
Az Európai Unió 1,1 milliárd forintos támogatásával nyáron, három
helyen kezdődtek meg munkálatok
a városban.
A legjelentősebb elem a Tisza Lajos
körút Dugonics tér és Hősök kapuja közötti szakasza, ahol faltól-falig
minden megújul. Ugyancsak nyáron kezdődött el a Tisza Lajos körút
másik végén, a Novotel előtti csomópont átépítése.
Novemberben pedig már el is készült a Szilléri sugárút és a Debreceni utca kereszteződésében az új
körforgalom kiépítése.

Szeged önkormányzata saját költségvetéséből az idén 1 milliárd forintot költ utak, járdák korszerűsítésére. Egyik felét Odessza, Tarján és
Makkosháza úthálózatának javítására, míg a másik felét egyéb városi
utak felújítására.
Az idén megújult 36 szegedi buszmegálló is, amelyek időt álló bazaltbetonos burkolatot kaptak. Ilyen nagyszabású, több mint 410 millió forintos
megálló-korszerűsítési program még
soha nem volt Szegeden.

A Tápéi-főcsatorna
befedésével
jelentősen javul az itt
élők életminősége
Közel 300 millió forintból a nyáron megkezdődött a Tápéi-főcsatorna befedése. Bár állami
feladat lenne, mégis a szegedi
önkormányzat és a csatornatársulat forrásaiból valósul meg a
beruházás, több száz tápéi család
örömére. Az itt lakóknak nagy
örömet jelentő beruházással
várhatóan januárra készülnek el,
s ezzel gyakorlatilag új zöldövezet jön létre a városrészben.
A munkálatok befejezése után
megszűnik a nyaranta eddig tapasztalt bűz és a szúnyoginvázió, ez pedig jelentősen javítja
majd az itt élők életminőségét.

PARLAMENTI CSATÁROZÁSOK
A FIDESZES KÉTHARMADDAL
Az elmúlt négy évben többször is felszólaltam a Palamentben a térségben élők érdekében: az előző ciklusban 72 alkalommal közel öt órában fejtettem ki élőszóban a véleményemet az ország és térségünk
ügyeiről. Ezt a lendületet igyekszem tovább vinni. Május óta már 18 alkalommal szólaltam fel és közel
negyven önálló indítvánnyal is éltem – legtöbbször sikerült is zavarba hozni a kétharmados fideszes
többséget. Ismerjék meg a legfontosabbakat!
személyi jövedelemadó egy jelentős
részét hagyják helyben, mint ahogy
az korábban is volt, valamint a gépjárműadó 40 százaléka helyett 80
százalék maradjon a településeken,
infrastrukturális fejlesztésekhez és
beruházásokhoz egyaránt.

KÉPVISELŐI MÉRLEG - SZABÓ SÁNDOR

Önálló indítványok száma
Nem önálló indítványok száma
Felszólalások száma
Felszólalások ideje

Önkormányzatok:
amit a Fidesz
„megment”, ott kő
kövön nem marad
A parlamenti üléseken rendszeresen szót kérek az önkormányzatiság védelmében.
Elmondtam, drasztikus változtatáson mentek keresztül a települések 2012-ben, amikor a
kormány jelentősen csorbította a helyhatóságok önállóságát.
A szociális és gyermekjóléti feladatokból szinte teljes egészében kivonult az állam, a településekre bízza,
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hogy saját költségvetésük terhére
biztosítsanak forrásokat, miközben
néhány év alatt az önkormányzatok
állami támogatását 1200 milliárd forintról 670 milliárdra csökkentették.
Azokon a területeken sem jártak jobban az önkormányzatok, ahol korábbi
feladataikat átvállalta az állam. A hulladékgazdálkodásból állatorvosi ló
lett. A cég teljesen bedőlt, saját könyvvizsgálója sem vállalja a társaság éves
beszámolójának aláírását, mert akkora mértékű a hiány.
Azt gondolom, hogy sokkal több illethetné meg az önkormányzatokat.
Elmondtam, fontos lenne, hogy a

Csatlakozni szeretnénk
az Európai Ügyészséghez, de a Fidesz hallani
sem akar róla
Az MSZP a Párbeszéd frakcióval
közösen határozati javaslattal éltünk,
hogy a demokrácia helyreállítása érdekében Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.
Az Európai Unió költségvetését károsító bűncselekmények ugyanis
nagyon jelentős károkat okoznak.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal,
az OLAF a 2016-ban több mint 270
vizsgálatot zárt le, és 630 millió euró
visszafizettetésére tett javaslatot. Az
uniós költségvetést károsító bűncselekmények üldözése jelenleg a
tagállamok hatáskörébe tartozik, de
a tapasztalat szerint az illetékes nemzeti hatóságok nem mindig végeznek
nyomozást és nem mindig emelnek
vádat. Így a gyanús ügyek 60 százaléka következmények nélkül marad.
Hazánk is csatlakozhatna az Európai Ügyészséghez, erre javaslatot is tettünk, de a Fidesz-kormány azt nem támogatta.

A Fidesz az önkéntes
nyugdíjpénztári
megtakarításokat is
szeretné lenyúlni
A Fidesz-kormány nagyjából 24 óra
alatt szántotta be a 22 éve jól működő lakás-takarékpénztári rendszert.
Ez a megtakarítási forma sajnos a
jövőben nem elérhető, pontosabban: nincs hozzá állami támogatás.
Minderről a sokszor hangoztatott
családok évében döntöttek.
Interpellációt nyújtottam be az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban is, mert felmerült, hogy
a Fidesz „ezt is meg akarja védeni”.
A tervek szerint egy garanciaalapot
kívánnak létrehozni az emberek
befizetéséből. Sajnos, hogy egyből
az jut eszünkbe, ugyan kinek fog
kelleni megint ez a garanciaalap,
ugyan ki fogja lenyúlni?
Azt kérdeztem a palamentben,
hogy mikor akarják rátenni a kezüket az önkéntes nyugdíj-megtakarításokra? Ezzel is úgy járunk, mint a
magánnyugdíjpénztárba befizetett
3 ezer milliárd forinttal, ahol végül
szőrén-szálán eltűnt az emberek
megtakarítása?
Mondanom sem kell, most sem
kaptam egyenes felelet az illetékes
államtitkártól. Nem is fogadtam el
a válaszát.
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