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SZEGEDEN MÁR MEGREPEDT

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE
Októberben a szegediek újból megmutatták, hogy sem
becsapni, sem megfélemlíteni nem hagyják magukat.
Ismét elutasították a Fidesz gyűlöletkampányát. Kiderült, ha a demokrácia erői képesek összefogni, akkor
mély sebeket tudnak ejteni a nemzeti együttműködés
rendszerén – mondja Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselő.
– Két hónapja zajlottak le az önkormányzati választások: Szegeden ismét taroltak a demokraták. Minek tudja be a sorozatos
sikert?
– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy
a szegediek túlnyomó többsége
kiállt otthonunk békés fejlődése
mellett. Hogy az itt élő emberek
a szabadságra és a függetlenségre
szavaztak. A választók értékelték,
hogy a város vezetése folyamatosan a szegediek bevonásával és az
ő érdekükben hozza meg a fontos
döntéseket. A közösség jelene és
jövője pedig a szabadságra, a tudásra, a teljesítményre és a szolidaritásra épül.
– Mit gondol, reped a rendszer?
– Az országban sok helyen elegük
lett az embereknek a kormány agresszív központosító politikájából
és a média folyamatos manipulálásából, egyre többen elfordulnak
ettől a hazug, embertelen rendszertől. Úgy látom, a hatalmon lévők egyre kevésbé tudják manipulálni az embereket. Nem véletlen,
hogy a közösségi média, ahonnan
torzításmentes hírekhez juthattak
a választók, kulcsszerepet játszott
a mostani választási kampányban.
– Úgy tűnik, a megsebzett vad
most visszatámad. Az ország�gyűlés elnöke törvénnyel igyekszik
szájkosarat rakni az ellenzéki képviselőkre.
– Sajnos ez így van. Nem tanultak az önkormányzati vereségből,

noha egy kis tisztelettel, együttműködési szándékkal többet érnének el. Így marad az erőpolitika,
mi pedig nem tudunk mást tenni,
minthogy küzdünk, elmegyünk a
végsőkig is, ha kell. Egy országra
nem lehet szájkosarat rakni. Ez a
törvény is eggyel közelebb hozta
ennek az arrogáns és cinikus hatalomnak a bukását.
– Ezek után milyen eszközeik maradtak még?
– Nem szabad beletörődni és feladni a harcot. A Fidesz most azért
ilyen agresszív, mert egyre többször érzi, hogy legyőzhető. Orbán
Viktor rendszerén sűrűsödnek a
repedések, ezt próbálják napról
napra egyre erőszakosabb fellépéssel elleplezni. Nekünk, ellenzéki demokratáknak pedig továbbra
is minden erőnkkel harcolni kell
azokért az ügyekért, amelyek a
magyar emberek életének jobbrafordulását hozhatják. Elfogadhatatlan, hogy miközben a kórházakban hónapokat kell várni egy-egy
vizsgálatra, addig a Fidesz-közeli
magyar oligarchák ma már a világ
leggyorsabban gazdagodó milliárdosai. Ezért a szocialista frakció a
jövőben is olyan törvényjavaslatokat nyújt be, amelyek az emberek
mindennapi életének valódi javulását szolgálják. És persze élünk
a napirend előtti felszólalás vagy
éppen az interpelláció lehetőségeivel, kellemetlen perceket szerezve
ennek a lekezelő hatalomnak.

– Mondana néhány személyes
példát?
– Az elmúlt másfél év alatt negyvenkét alkalommal szólaltam fel a
Parlamentben. A jövő évi költségvetési törvény általános vitájában
közel 14 percet beszéltem. Többek
között a szegedi harmadik hídért
is lobbiztam, de évek óta szorgalmazom azt is, hogy az önkormányzatok kapják vissza azokat a
bevételeiket, amelyeket a jelenlegi
kormány elvont tőlük. Helyben
sokkal jobb célokra költenénk a
pénzt: korszerű iskolákra és modern egészségügyre van szükségük az embereknek.
– Hatodik évét tölti a Parlamentben. Nem fáradt bele a küzdelembe?
– Ellenkezőleg, egyre elszántabb
és motiváltabb vagyok, hogy személyesen is részt vegyek egy nyugodt, biztonságos és igazságos ország megteremtésében.
– Honnan ez a nagy elszántság?
– Talán egy kicsit a dühöm is fűti.
Nagyon dühös vagyok, amikor azt
látom, hogy az országban ekkora
ellentétek feszülnek egymásnak.

Dühös vagyok, amikor azt látom,
hogy nem számít a szaktudás, a
képesség csak a Fideszhez való
lojalitás, amikor lépten-nyomon
azt tapasztalom, hogy kétmillió
szegény máról holnapra tengődik és több százezer gyerek éhesen fekszik le, mert a hónap végén nincs már otthon ennivaló.
Én nem akarok ilyen országban
élni! Emberek millió válnak egyre kiszolgáltatottabbá, barátokat,
családokat uszítanak egymásnak,
csúcsra járatják a gyűlöletet magyar és magyar, ember és ember
között. Egyre több embernek van
elege abból, hogy ez a hatalom
nem szolgál, hanem kiszolgáltatottá tesz mindenkit. Az emberek
többsége egy biztonságos, nyugodt és kiszámítható országban
szeretne élni, ahol szorgalommal,
tudással és munkával képes a saját
sorsát alakítani.
– Hogy látja, mi kell ahhoz, hogy
2022-ben megvalósuljon a kormányváltás?
– Két és fél év, hit, tettek, együttműködés, meg sok-sok golyóstoll.

KÉT VÁLASZTÁS SZEGEDEN:

A SZABADSÁGRA SZAVAZTAK AZ ITT ÉLŐK
Egy helyi közösséget képviselő politikus számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatot tartson választóival. Azokkal, akik megbízták őt gondjaik, problémáik képviseletével, megoldásával. Ezért
képviselőségem hatodik évében is igyekeztem eljutni a választókörzetem minden településére.

A szegediek
többsége kétszer is
nemet mondott idén
a Fideszre

A szegediek továbbra sem kérnek
a Fideszből: sem az európai parlamenti, sem az önkormányzati
választáson nem tudott áttörni a
városban a kormánypárt. Májusban
a demokraták 60–40-re újra legyőzték a Fideszt, az októberi voksoláson
pedig egyenesen tarolt a baloldal.
Tavasszal megismétlődött az öt évvel ezelőtti eredmény: mint ahogy a
2014-es európai parlamenti választáson, úgy a mostanin is az ellenzéki
pártok győztek Szegeden. Az idén
45 százalékos részvétel mellett született ugyanaz az eredmény, mint öt
éve 30 százalékos mellett.
Az októberi önkormányzati választáson pedig az Összefogás Szegedért
Egyesület, a baloldali szövetség jelöltjei taroltak.
Így a következő öt évben Szegeden – a polgármesterrel együtt – a
közgyűlésben a várost korábban is
vezető, Összefogás jelöltjei kerültek
többségbe.

Szeged a
legszolidárisabb
magyar nagyváros
Egyedülálló szociális hálót alakított
ki saját erejéből a szegedi önkormányzat azt követően, hogy az ál-

lam teljesen kivonult a rászorulók
támogatásából. Évente a költségvetésben rögzített 600 millió forintos szociális alap garantálja, hogy
egyetlen rászoruló se maradjon ellátás nélkül a városban. Három év
alatt 700 szociális bérlakást újított
fel és adott bérbe az önkormányzat
a piaci lakbér töredékéért olyan családoknak, akik másként nem tudtak
volna otthont teremteni.
Május elsején pedig a Ligetben
jelentette be Botka László polgármester, hogy a szolidaritás jegyében
2019-ben alanyi jogon minden szegedi nyugdíjast és általános iskolás
gyermeket 10 ezer forinttal támogat
az önkormányzat. Az új jóléti intézkedéseket azt tette lehetővé, hogy
Szeged gazdasága dinamikusan fejlődött.

Klárafalván paprikás
krumpli fesztivál
teremt közösséget

Ferencszálláson
a gyerekeket
ünnepeltük

Az év egyik legmozgalmasabb időszaka volt május utolsó hétvégéje.
Ekkor tartották az európai uniós
választásokat, Szegeden hídivásár
és borfesztivál várta a sokadalmat,
és legdrágább kincseiket, a gyermekeinket is ekkor köszöntöttük.
A szegedi rendezvények mellett
az idén is sikerült ellátogatnom
Ferencszállásra, ahol számtalan
színes programmal várták az apróságokat és szüleiket. Nagyon jól
éreztem magam a község kedves,
vendégszerető lakói között.

Fakanálcsatát
vívtunk Deszken
Az idén is ellátogattam Király László deszki polgármester meghívására
a település hagyományos falunapjára, ahol most is megrendezték a
polgármesterek főzőversenyét, ezen
magam is kötényt kötöttem, fakanala ragadtam. Minden településnek,
kisközösségnek megvan az értékeit
őrző, hagyományápoló rendezvénye. A deszkiek is fontosnak tartják
ezt, ezért is képesek együtt ünnepelni, közösen örülni és igazi csapatot
alkotni. Itt mindig vidám, összetartó közösség fogad, öröm nézni,
ahogy magyarok és szerbek, fiatalok
és idősek együtt ünnepelnek. Ezért
is szeretek közöttük lenni.

Aki a rózsát szereti –
az biztosan szőregi

Klárafalván idén augusztusban
már második alkalommal rendezte
meg a helyi civil szervezet a település közösségét összetartó paprikás
krumpli fesztivált, amelyen részt
vettem és jó szívvel támogattam.
A hagyományos főzőverseny mellett a gyerekeket szabadprogramok,
arcfestés, sorverseny, ugrálóvár,
íjász-bemutató, pónifogat és lovaskocsizás várta. A helyiek mellett a
környező településekről is érkeztek vendégek, akik egyetértettek a
fesztivál üzenetével: fontos a falvak
megtartó, közösségfejlesztő ereje.

Immár 21. esztendeje a szőregiek
legnagyobb közösségi ünnepe a
háromnapos Rózsaünnep. Június
végén az egész település a virágok
királynőjét ünnepli. Az idén a programok sorát a szegedi óvodák és
iskolák rajzkiállításával nyitottunk
meg. Most is színes kulturális programok, szakmai bemutatók, koncertek és látványos rózsakarnevál várta
a településre kilátogatókat. Büszkék
vagyunk a szőregi rózsára és arra a
közösségre, amely évről-évre sok
munkával segíti a program megvalósítását. Köszönet érte.

Tápé, ahol a
hagyományok életre
kelnek
Képviselőségem kezdete óta arra
törekszem, hogy minél több helyi
rendezvényen részt vegyek, ezért
idén is ellátogattam a tápéi búcsúba.
Szegeden szinte minden településrésznek megvan a maga ünnepe,
saját tradíciója. Tápé a hagyományok megtartásában és ápolásában
is az élen jár. Régóta őrzi múltunk
tárgyi és szellemi emlékeit a néptáncegyüttes, vagy a gyékényfonók.
Idén is megható volt látni, hogy a
felvonuláson a legkisebbektől az
idősekig együtt táncoltak a városrész lakói. Sok ember összefogása és
munkája tette lehetővé, hogy ilyen
színvonalas rendezvényt sikerült
létrehozni. Utólag is köszönet érte.

SZEGED LEHET A LEGZÖLDEBB

ÉS LEGEGÉSZSÉGESEBB MAGYAR NAGYVÁROS
Szeged nemcsak a napfény, hanem évek óta az építkezések városa is. Számtalan út, utca, tér és intézmény újult meg eddig is a városban. Ez a folyamat az idén is folytatódott: sikeres pályázatok segítségével fiatalodhat meg például a Móra Ferenc Múzeum vagy a patinás Belváros Mozi.

A pincétől a padlásig
látogatóbarát lesz a
múzeum

A Móra-múzeum történetének legnagyobb szabású felújítása június
elején kezdődött. Közel másfél milliárd forintból nemcsak a Kultúrpalota épülete, hanem a szomszédos
vár is megújul.
A turisztikai célú fejlesztéseket 899
millió forint vissza nem térítendő összeggel támogatja az Európai
Unió, amelyhez a szegedi önkormányzat további 500 millió forintos
saját forrással járul hozzá, hogy 21.
századi interaktív, látogatóbarát kiállítóhelyek születhessenek.
Szó szerint kívül-belül, alul és felül teljesen megújul a Móra Ferenc
Múzeum. Újrafestik a homlokzatot,
felújítják a nyílászárókat, lépcsős
lejárót építenek az alagsori látványtárakhoz. A nyolc hónapig tartó rekonstrukció során teljesen felújítják
a Kultúrpalota tetőhéjazatát is, az
épület tetejére pedig egy kilátó kerül, ahonnan majd belátható lesz a
Tisza szegedi kanyarulata és a város
nagy része.
A tervek szerint jövőre a Múzeumok
éjszakáján ismét birtokba vehetjük a
megújult impozáns épületet.

Idegenforgalom:
Szeged az egyik
legkedveltebb úti cél
Szegeden az elmúlt években folyamatosan és dinamikus nőtt az idegenforgalom. Jelenleg Budapest és a
fürdővárosok után Szeged a turisták

legkedveltebb célpontja. Ma már
több ezer család él a turizmusból,
a város idegenforgalmi adóbevétele pedig Eger után a második
legnagyobb az országban. A város
kereskedelmi szálláshelyein tavaly
223 ezer vendég 444 ezer éjszakát
töltött el.
A vendégcsalogatásban a látványosságok mellett a színvonalas
programok és fesztiválok jelentik a
húzóerőt. A szabadtéri játékok mellett a bor-, a hungarikum- és a halászléfesztivál vonzza már évek óta
a legtöbb vendéget. Az idén együtt
ünnepelhettük a város vendégeivel
azt, hogy Szeged 300 évvel ezelőtt
kapott szabad királyi városi rangot.
A Klauzál téren felállított 15 méter
átmérőjű óriás „tortában” korszerű
interaktív kiállításon mutattuk be
városunk történetének elmúlt három évszázadát. Szeptember végéig
így több tízezren ismerkedhettek
meg gyökereinkkel.

Ötvenedik
születésnapjára
kizöldült Belső-Tarján
Egy év alatt, 1,1 milliárd forintból teljesen megújultak a tavaly
ötvenedik születésnapját ünneplő
tarjáni városrész közterületei és
zöldfelületei.
Az itt megépült lakásokba 1968ban költözhettek az első lakók, születésnapi ajándékként pedig a Zöld
Város program keretében teljesen
megfiatalodott Belső-Tarján ös�szes közterülete és zöldfelülete, így
mára sokkal zöldebb és élhetőbb
lett a városrész.
Az előkészítés során lakossági fó-

rumokon kérték ki a környék lakóinak véleményét, hogyan is újuljon
meg a városrész. Az ott elhangzottakat pedig igyekeztek beépíteni
a tervezés során. A legnagyobb
munka a közművek cseréje, kiépítése volt, de kilencvenegy új parkolóhelyet is kialakítottak. 200 millió
forintból pedig több helyen is megújultak az utak és a járdák. Ezek a
fejlesztések teljes egészében önkormányzati forrásból valósultak meg.

Sorra újulnak meg a
város iskolái
Két év alatt a szegedi önkormányzat
hat általános iskolát újít fel közel 3
milliárd forintból. Tavaly ősszel kezdődött és idén tavaszra készült el az
energetikai korszerűsítés a Tarjáni
Kéttannyelvű, a Weöres Sándor,
a Tabán és a Bonifert Domonkos
Általános Iskolában. Az 1 milliárd
240 millió forint uniós támogatás
mellett az önkormányzat közel 580
millió forint önerőt biztosított a
négy intézmény modernizálásához.
A szegedi általános iskolák energetikai korszerűsítését célul tűző program Tápén, a Bálint Sándor tagiskola korszerűsítésével és az újszegedi
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
rekonstrukciójával folytatódik.
Az iskolákban történt rekonstrukciók nyomán nemcsak megszépültek
a panelépületek, hanem a hőszigetelésnek, a fűtőtest- és nyílászárócserének, valamint az új napelemeknek
köszönhetően jelentősen javult
az energiafelhasználásuk, ezáltal

csökkent a rezsijük is. Emellett a
korszerűsítéshez az akadálymentesítés is hozzátartozott.

Folyamatos az óvodafejlesztési program
Hat általános iskola, hat óvoda, és
ugyanennyi bölcsőde épülete újult
meg az utóbbi években Szegeden. A
munka jelenleg is folyamatos, a cél
az, hogy minél jobb körülmények
között folyhasson a nevelés és oktatás.

Az óvodafejlesztési program első
ütemében már korábban elkészült
a Tabán utcai, az Építő utcai, a Garam utcai és a Tünde téri óvoda. Az
idén ősszel pedig átadták a megújult
a Kemes utcai és Klebelsberg-telepi
intézményt is.
A hat óvoda korszerűsítésére több
mint 1,5 milliárd forintot fordított
az önkormányzat, amelyből 410
millió forint volt a saját forrás. A
munkák most a Cső utcai óvodában
folytatódnak. A nyolcadikban, a kiskundorozsmai Jerney óvodában is
hamarosan elindulhat a felújítás.
A rekonstrukciók során a környezetvédelem és az energiahatékonyság mindenütt kiemelt szempont:
ezért az összes intézményben kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot. A lapostetőket
teljesen felújítják, megújulnak a
vizesblokkok és a burkolatok is. A
helyiségeket kifestik, az elektromos
hálózatot és az elavult hőközpontot
felújítják, korszerű fűtési rendszert
építenek ki és minden óvodában
akadálymentesítik a bejáratot és
mosdót. A program végéig összesen
2,8 milliárd forintot fordít a város
óvodáinak felújítására.

HARC A JOBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT,
EGY ÚJ HÍDÉRT ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGÁÉRT
Első ciklusom, 2014 óta 319 különböző parlamenti indítványban és 114 felszólalásban elsősorban Szegedért és a térségért dolgoztam és dolgozom tovább, de folytatom a harcot a jobb egészségügyi ellátásért,
a megfelelő szociális ellátórendszerért, az önkormányzatok és helyi közösségek helyzetének javításáért.

Sokéves küzdelem a
harmadik Tisza-hídért
Az idén a leghosszabban, közel 14
percig az ország 2020-as költségvetéséhez szóltam hozzá, többek
között azt javasoltam, hogy csoportosítson át az országgyűlés 2
milliárd forintot Rogán Antal propaganda-minisztériumától
arra,
hogy elkezdődhessenek végre a
szegedi déli Tisza-híd előkészítő
munkálatai.
A képviselők 54 igen mellett, 115
nemmel és nulla tartózkodással
leszavazták a javaslatomat. A Fidesz-KDNP képviselői nemmel
voksoltak. Harmincan nem szavaztak, köztük a szegedi B. Nagy
László és a hódmezővásárhelyi Lázár János sem. Pedig ez a beruházás
régóta vágya és jogos igénye az itt
élő embereknek. A híd megépítése
két évtizede a kampányok egyik fő
ígérete. Eddig a kormánytól számos
alkalommal kaptunk ígéretet rá,
sőt, még kormányhatározat is született a híd megépítése érdekében.
A beruházás szerepelt a Modern
Városok Programban is, amelyről
2017 januárjában együttműködési
megállapodást írt alá Orbán Viktor
miniszterelnök Szeged polgármesterével, majd később a beruházást
kivették a programból.
Nem nyugodtam bele a történtekbe, és novemberben határozati javaslatot nyújtottam be a témában.
Egyúttal levélben fordultam a miniszterelnökhöz, valamint három
Csongrád megyét képviselő Fidesz–KDNP-s képviselőtársamhoz

– B. Nagy Lászlóhoz, Lázár Jánoshoz és Farkas Sándorhoz –, hogy
támogassák a Tisza-híd megépítését. Nem adom fel!

Beteg az egészségügy, de a Fidesz nem
vesz róla tudomást
Májusban – immár sokadszor – az
egészségügy helyzetének tarthatatlan állapotával szembesítettem
az illetékes államtitkárt. Ma közel
félmillióan nem jutnak megfelelő
egészségügyi alapellátáshoz az országban. Közel négyszáz tartósan
betöltetlen háziorvosi hely és több
mint kétszáz tartósan betöltetlen
fogorvosi praxis van, és nem lassult
a praxisok kiürülése.
Mit kíván tenni a kormány, hogy
senki ne maradjon egészségügyi
alapellátás nélkül? – kérdeztem
az államtitkárt, aki szerint minden tökéletes rendben van a hazai
egészségügyben, sőt szerinte az
országban egyre több az orvos. Felajánlottam Rétvári Bencének, szívesen elviszem a saját autómon egy
egészségügyi körtúrára, hogy saját
szemével győződhessen meg arról, messze nem olyan jó a helyzet,
mint ahogyan azt állítja. Az államtitkár eddig nem élt a felajánlással.

Önkormányzatok: az
önállósághoz pénzre
is szükség lenne

MSZP-s képviselőtársaimmal azért,
hogy nagyobb pénzügyi függetlenséget és mozgásteret biztosítson a
kormány az önkormányzatoknak,
mert az autonómiához az is hozzá
tartozik, hogy a helyi közösségeknek jogában áll eldönteni, hogy a
helyben megtermelt javakat – legalább részben – mire kívánják fordítani.
Elengedhetetlennek tartjuk az önkormányzatok pénzügyi mozgásterének bővítését, ezért azt javasoltuk, hogy a településen élők által
befizetett adókból a jelenleginél nagyobb hányad maradjon helyben.
Személyes meggyőződésem is,
hogy az önkormányzatoknak vis�sza kell adni azokat a bevételi forrásokat, amelyekkel 2010 előtt rendelkezhettek, vagyis az ott élők által
befizetett személyi jövedelemadó
10 százalékát, a gépjárműadó és az
ahhoz kapcsolódó közterheket teljes egészében és az illetékbevételeket felerészben. Persze, hogy ezt is
leszavazta a fideszes többség!

A tudomány
szabadsága a
demokrácia fokmérője
Az ellenzéki képviselők hiába tiltakoztak, a Fidesz július elején
gond nélkül átverte a Parlamenten
a Magyar Tudományos Akadémia
megcsonkításáról szóló törvényt. A
kormányzópárt mind a 131 képviselője – a hazai és nemzetközi tudományos élet rangos képviselőinek
tiltakozása ellenére – megszavazta
a kutatóintézetek államosítását.
Mindössze 53 ellenzéki szavazott
nemmel, köztük én magam is.
Az újabb arrogáns és erőszakos
kormányzati döntés jelentősen
megkurtította az Akadémia autonómiáját. Márpedig a tudomány
szabadsága a demokrácia fontos
fokmérője.
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