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ISMERNI KELL A VÁLASZTÓINK GONDJAIT,
HOGY MINDIG HELYESEN DÖNTHESSÜNK!
Polgármesteri kabinetvezetőből lett tavas
szal
országgyűlési képviselő a szegedi Szabó Sándor.
A 39 éves baloldali jelölt országosan is egyedül
álló módon nagy fölénnyel nyert egyéni körzet
ben jobboldali vetélytársával szemben.
A 18 induló közül 20 ezer 131
szavazattal végzett az élen, közel
háromezer vokssal előzve meg fideszes kihívóját. Fél év után most többek között arról kérdeztük, hogyan
változott meg az élete, mióta képviselő lett?
– Kabinetvezetőként, koráb
ban helyettesként is azért dol
goztam, hogy Szeged fejlődjön,
gyarapodjon, hogy az itt élő em
bereken segít
sek, tudásom, le
hetőségem szerint. Ezek a célok
nem változtak: május óta és a jö
vőben is a térségben élőkért dol
gozom. Kép
viselőként a frissen
újjáválasztott városvezetéssel kö
zösen, a falvakban élő polgármes
terekkel együttműködve dolgozom
az itt élőkért, a települések fejlődé
séért. Emellett persze azon vagyok,
hogy egy igazságosabb, sokkal de
mokratikusabb, félelemmentes po
litika irányítsa az országot.
– Ez utóbbi nehezebb feladatnak
tűnik. Hogy érzi magát a Fideszuralta parlamentben?
– Azt hamar megtapasztaltam,
hogy a fideszes kétharmad át
gázol mindenen. Bár illúzióim
korábban sem voltak, de még
is felháborító az arrogancia, erő
demonstráció, amit képvisel
nek. Világosan látszik, ha egy ügy
a Fidesznek fontos, mert a barátok
vagy érdekcsoportok javát szol
gálja, akkor arra azonnal meg
születnek a törvényjavaslatok és
a fideszes törvénygyár pedig meg

szavazza. Mindenki láthatta pél
dául a reklámadót, az egyetemi
kancelláriarendszer bevezetését
vagy a szerencsejáték szabályozá
sát és még sorolhatnám. De az is
látszik, hogy csak kevesek dön
tik el, mi történjen az országban,
a legtöbb fideszes képviselő mind
ehhez csak asszisztál. Sokszor ar
ról sincs fogalmuk, hogy miről is
szavaznak.
– Mit tehet a kisebbségbe szorult
baloldali ellenzék?
– Bármilyen nagy is a fideszes út
henger, ebbe nem szabad bele
törődni. Nekünk, baloldali de
mokratáknak minden erőnkkel
a magyar emberek valódi és érde
mi javulását szolgáló ügyekért kell
harcolnunk, nem a fideszes érdek
csoportok gazdagodásáért. Ezért
a parlamentben a szocialista frak
ció most és a jövőben is törvény
javaslatokat kezdeményez, melyek
elsősorban arról szólnak, hogy
az emberek ne legyenek ilyen ki
szolgáltatottak, hogy több ma
radjon a legrászorultabb családok
zsebében, hogy senkinek ne kelle
jen félnie sem nézetei, sem társa
dalmi helyzete miatt.
– Mondana néhány személyes
példát?
– A frakció tagjaként én magam is
igyekszem olyan ügyeket képvisel
ni a parlamentben, amelyek az
emberek mindennapi életét szo
rosan érintik. Ehhez igyekszem

minden lehetőséget kihasználni:
fél év alatt több alkalommal szó
laltam fel, 17 önálló indítványt
nyújtottam be és 22-t jegyeztem
a frakcióval együtt.
– Milyen ügyek mellett állt ki
eddig?
– Az új költségvetési törvény vitá
jában a szociális támogatások 2010
óta történő folyamatos csökkené
sével szembesítettem a kormányt.
Az adótörvények tárgyalásánál
többek között indítványoztam az
internetadó eltörlését, a cafetéria
juttatások tervezett adóemelésé
nek visszavonását és az alapvető
élelmiszerek áfájának csökken
tését. Kritizáltam a kormánynak
azt a gyáva és sunyi magatartását,
hogy közvetítőket használnak fel
az adók beszedésére. Ezen kívül
felszólaltam az önkormányzatok
kifosztása ellen, a panelprogram
folytatása mellett, de helyi ügyek
ben is hallattam a hangom: a tápéi
komp újraindítását kértem szá
mon a kormányon, és egy mutyi
gyanús szegedi ügyben is felszó
laltam.
– Milyen eredménnyel?
– A küzdelmet soha nem szabad
feladni. Kisebb-nagyobb sikereket
még a fideszes úthengerrel szem
ben is el lehet érni. Különösen igaz
ez mostanság, amikor érezhető
a zavarodottság a Fidesz padsorai
ban a külföldi NAV botrány és civi
lek folyamatos tüntetései miatt.

Az utcai megmozdulások és a
parlamenti ellenzék nyomására a
kormány visszavonta az internet
adót, a tervezetben a cafetéria
adóztatásán sem változtattak vé
gül. Az MSZP alapvetően a 2015ös költségvetés visszavonását
javasolta, ugyanakkor – a realitá
sokat figyelembe véve – közel 80
módosító javaslatot is benyújtot
tunk a büdzséhez. Azt szerettük
volna elérni, hogy többet költsön
az állam a szociális kiadásokra és
oktatásra.
– Mit csinál a képviselő, amikor éppen nem képvisel a parlamentben?
– Az ülésnapokon való részvé
tel a munkánknak egy nagyon
fontos, de nem elegendő része.
Számomra a terepmunka, a vá
lasztókkal, a helyi szervezetekkel,
a közösségekkel való szoros kap
csolattartás a legfontosabb. Ezért
igyekszem most is és a jövőben
is minél több helyre, esemény
re eljutni a választókörzetemben.
Ha hívnak és van időm, szíve
sen megyek – egy képviselőnek
ugyanis a legfontosabb feladata,
hogy tudja, mit várnak tőle azok,
akik a parlamentbe küldték. Az
a képviselő, aki nem ismeri a
választói mindennapi problémá
it, csak rossz döntéseket hozhat –
jól látszik ez a kétharmados tör
vényhozás munkáján is.
Én pedig az itt élők emberek érdekeit, vágyait, elképzeléseit akarom megismerni és képviselni!

A KÖZÖSSÉGÉRT, AZ IGAZSÁGOSABB
MINDENNAPOKÉRT DOLGOZUNK
Történelmi léptékkel mérve hat hónap nem túl hosszú idő, de egy ember, egy település
életében fél év számtalan megoldandó problémát és lelkesítő sikert is rejt. Sűrű, de
örömteli időszak van mögöttünk: utazzunk most vissza együtt az időben!

Boldog pillanat:
kezemben
a megbízólevelem
Mindenki éltében akadnak nagy
pillantok: egy képviselőében min
den bizonnyal az, amikor életé
ben először veheti át a megbízó
levelét. A ceremóniát követően
gratuláltam jobboldali képviselő
társamnak és jó munkát kívántam
neki is a parlamentben. Én min
denkivel együtt szeretnék dolgoz
ni, aki Szeged és az itt élő embe
rek érdekében munkálkodik.

Biztonságban
tudhatjuk
az egészségünket
Mindig nagy
öröm, ha olyan
meghívásnak kell
eleget tennem,
amikor egy új
beruházást
avathatunk fel.
Több mint 676 millió forint
ból
jött létre az az új, modern, integ
rált sürgősségi betegellátó köz
pont, amelynek avatásán újdon
sült képviselőként még május
végén vehettem részt. Ez a leg
modernebb egészségügyi ellátást
biztosító centrum a 12 milliárdos
– nagyrészt uniós támogatásból
épült – 210 ágyas új klinikai köz
pont beléptető kapuja. A térség

legnagyobb egészségügyi beruhá
zása még a Bajnai-kormány idején
kezdődött. A lényeg, hogy a sze
gediek és a térségben élők valóban
európai színvonalú egészségügyi
létesítményben gyógyulhatnak, ha
baj van. De maradjunk annyiban,
hogy addig jó, amíg csak kívül
ről csodáljuk és nincs szükségünk
arra, hogy odakerüljünk.

Kübekháza: újabb
170 sikeres évet!
Molnár Róbert polgármester és
a kübekháziak meghívására láto
gattunk el családostul az idei fa
lunapokra. A most 170. születés
napját ünneplő település vidám,
családi programokkal és határ
nyitással ünnepelte az évfordulót.
A sok program mellett bőven ju
tott idő az ismerkedésre, a baráti
beszélgetésekre is. Jó volt együtt
lenni a kübekháziakkal. Még lega
lább 170 sikeres évet kívánok a te
lepülésnek és lakóinak!

hagyományait ápoló rendezvénye,
programja. Petőfitelepnek az egyik
ilyen rendezvénye a Szív napja,
ahol kicsik és nagyok, fiatalok és
szépkorúak együtt építik a közös
séget. Az idén is kiosztásra került
a Petőfitelepért díj, amelyet ezúttal
Gila Ferenc önkormányzati képvi
selőnek ítélt a helyi közösség.

A választók
bizalmából 20 év
áldozatos munká
ját, 20 év képvise
lői szolgálatot
köszöntünk meg
a volt önkormány
zati képviselő
barátunknak.
Élmény volt együtt
lenni, közösen
ünnepelni az itt
élőkkel.

Látogatóközpontot
kapott Újszentiván
Látogatóközpont átadásával in
dult az idei újszentiváni falunap.
A település életéből régóta hiány
zott egy olyan közösségi tér, ahol
méltó körülmények között lehet
rendezvényeket tartani. Az ünne
pélyes átadás után kezdődtek meg
a hagyományos falunapi progra
mok, melyen fiatalok, családok
és idősek is egyaránt részt vettek.
Több bográcsban főtt a pörkölt,
melyhez nagyon szerény költség
gel hozzáférhettek a helyiek. A jó
hangulat itt is garantált volt.

Minden közösségnek, városrész
nek meg van a saját értékét őrző,

Ferencszálláson is jártam május
végén, ahová a polgármester, Jani
János hívott meg, hogy mutatkoz
zam be a település lakóinak a falu
gyűlésen.

Elmondtam, hogy
bármely település
ről is legyen szó a
választókörzetben,
első a település és
az ott élők érdeke
és csak másod
lagos a politika!
A község lakói kedves, vendég
szerető emberek, amiről a szep
temberi falunapon és a novemberi
nyugdíjas bálon is tanúbizonysá
got tettek. Jó volt találkozni velük!

Közösségi kertet
avattunk
Makkosházán

volna meghonosítani Szegeden. A
városi kertészkedés azonban nem
pusztán a zöldség, gyümölcs ter
mesztéséről szól, hanem komoly
kö
zösségformáló ereje is van.
Ezért a területen szabadtéri fel
nőtt játszóteret, edzőparkot is ki
alakítottak, biztosítva a lehetősé
get a testmozgásra, a tornára, az
egészséges életvitelre.

A hősökre
emlékeztünk Szőregen
Az 1956-os Forradalom és Sza
badságharc 58. évfordulójára Sző
regen emlékeztünk meg az ott la
kókkal. A művelődési házban a
helyi általános iskolások színvo
nalas műsora idézte fel a sorsfor
dító történelmi napok eseményeit.
Jó volt látni, hogy a fiatalok mi
lyen érdeklődéssel fordulnak tör
ténelmi múltunk felé. Megtisztelő
volt, hogy ezt követően Szeged vá
ros koszorúját a településrész fris
sen megválasztott képviselőjével,
Berkesi Ottóval közösen helyez
hettük el Földesi Tibor – Szeged
egyik ’56-os mártírjának – emlék
táblájánál a Hősök terén a család
dal közösen.

Október elején, egy szép őszi na
pon avattuk fel Makkosházán Sze
ged első közösségi kertjét és sza
badidőközpontját.

A szegedi szépkorúakat köszöntöttük

Jó szívvel mondtunk
köszönetet
a Szív napján

Ferencszálláson
is másodlagos
a politika

Szegeden évtizedes hagyomány,
hogy időről-időre köszönetet
mondunk a nyugdíjasoknak, az
előttünk járó generáció tagjainak.
Májusban a városháza házasság
kötő termében találkozhattam
a szegedi nyugdíjas szerveze
tek tagjaival, akiket Botka Lász
ló polgármester köszöntött abból
az alkalomból, hogy az idén is ki

oszthatta a nyugdíjaskluboknak
megítélt támogatást. Jelenleg már
több mint 70 nyugdíjas szervezet
működik a városban 12 ezer tag
gal. Ők vehették át idén is az ön
kormányzat támogatásáról szóló
okleveleket. Az oklevelek átadá
sa után virággal mondtam köszö
netet az előttünk járó generációk
képviselőinek.

Példaértékű, hogy
az új létesítmény
civil kezdeménye
zésre jött létre, de
az ötletet kezdettől
fogva támogatta
a terület önkor
mányzati képvise
lője, Kozma József
és én magam is.
A közösségi kert ötletgazdája egy
helyi lakos, Nagyné Kovács Tün
de, aki a külföldi jó példát szerette

Győztünk és ezzel minden szegedi nyert

Október 12-én elsöprő győzelmet arattak
Szegeden a baloldali összefogás jelöltjei:
Botka László polgármester erős köz
gyűlési többséggel irányíthatja a várost
2019-ig. A szavazás során 20 egyéni
képviselői körzetből 17-ben az összefogva
indult MSZP - DK - Együtt jelöltjére
adták voksaikat a szegediek.
Szeged újjáalakult közgyűlése első
rendes ülésén – ahogyan azt Botka
László polgármester a kampány
ban ígérte – megszüntette a váro
si cégek „pénzszivattyúit”, levál
totta a jobboldal által kinevezett
pártkatonákat, rokonokat és szak
embereket delegált a városi cégek
élére. A következő, immár ötéves

ciklusban nem az értelmetlen har
cok, nem a város vagyonának vé
delme és nem a beruházásaink
akadályozása elleni küzdelem vi
szi el az energiákat, hanem végre
visszatérhetünk ahhoz a nyugodt,
békés építőmunkához, amely ko
rábban is mindig sikerre vitte a
várost és szegedieket.

tizenötödik alkalommal került sor
a polgármesterek főzőversenyére.
De nem mindennapi élmény volt
a falucímeres gigatorta sem, ami
szintén erre az alkalomra készült.
Erős és összetartó közösség a
deszkieké, ahol kicsik és nagyok,
fiatalok és szépkorúak, magyarok
és szerbek együtt tudnak dolgoz
ni, pihenni, örülni és építeni a te
lepülést – azt kívánom, maradjon
ez mindig is így!

baloldali képviselőkkel ezért rend
szeresen „utcára vonulunk”, hogy
meghallgassuk az emberek prob
lémáit, kivegyük részünket az itt
lakók örömeiből és további ötle
tekkel szolgáljanak munkánkhoz.
Az ilyen alkalmak a beszélgetés
mellett egyben karitatív célokat
is szolgálnak. November végén
a Kárász utca Dugonics tér felő
li végén vertünk sátrat a szegedi
önkormányzat baloldali képvise
lőivel. Az érdeklődő szegedieket
a beszélgetés mellett forró teával
és – az ünnep közeledtével – diós
és mákos beiglivel vártuk. Az ut
cai fogadóórát követően pedig
átvonultunk a Dugonics térre,
ahol Botka László polgármester
meggyújtotta a város óriási ad
venti koszorúján az első gyertyát.
Köszöntőjében pedig arra hívta fel
a figyelmet, hogy sok mindenben
különbözünk egymástól, de „leg
alapvetőbb értékeinkben közösek
vagyunk, hiszen minden ember
vágyik a jóra, a reményre és a sze
retetre.”

Összetartó közösség
Deszken
A deszki polgármester, Király
László meghívására látogattam el
az idei falunapokra a Szeged mel
letti településre, ahol egy vidám,
összetartó közösség fogadott: ma
gyarok és szerbek együtt ünnepel
ték a település napját.
A háromnapos ünnepen egy új
szoborral, a szegedi Zoltánffy Ist
ván emlékére készült alkotással is
gazdagodott a falu. A hagyomá
nyos rendezvényen az idén már

Sátrat vertünk
a belvárosban
Fontos, hogy ne szakadjunk el
azoktól, akik ránk bízták az ér
dekeik védelmét, mindennapi
ügyeik intézést a parlamentben. A

FÉL ÉV, 14 FELSZÓLALÁS, 39 INDÍTVÁNY
A parlamenti munka fontos elemei a felszólalások és az írásban beadott indítványok.
Képviselőségem első félévében 17 önálló indítványt sikerült benyújtanom, a szocialista
frakcióval közösen pedig másik 22 részese voltam. Igyekeztem minél többször
élni választóim érdekében a felszólalás lehetőségével is: 14 alkalommal élőszóban is
kifejtettem véleményemet az ország helyzetéről és az itt élők ügyeiről. Néhány fontosabbal
most Önöket is szeretném megismertetni.
„Adót adóra halmoz
a Fidesz-kormány!”
Szeged szocialista ország
gyűlési
képviselőjeként szólaltam fel a jö
vő évi adótörvények módosítása
érdekében. Többek között indít
ványoztam az internetadó eltörlé
sét, valamint a cafetéria juttatások
tervezett adóemelésének vissza
vonását és az alapvető élelmisze
rek áfájának csökkentését.
Felszólalásomban kifejtettem:
„A magyar családokat folyamatos
megszorítások érik. Mára az ország
nagyobbik, szegényebb helyzetben élő többsége folyamatosan azt
tapasztalja, hogy a kormány még
mindig rajtuk akarja meghúzni
a nadrágszíjat, miközben azt lát-

ják, hogy a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Az elmúlt négy
évben közel 40 új adót vezettek be,
a most beterjesztett adótörvény pe
dig ismét komoly megszorításokat
jelent a magyar családoknak számára.”

Sarcolásra
kényszerítik az
önkormányzatokat
Felszólalással tiltakoztam a kor
mány által bevezetendő te
le
pülési adó ellen. Az elmúlt négy
évben a kormány megfelezte az
önkormányzatok költségvetési
támogatását: jóval több pénzt
vettek el, mint amennyi feladatot
államosítottak. A tendencia most
tovább folytatódik: még keve
sebb pénzből kell gazdálkodniuk
a településeknek. Ezért vezeti be
a kormány a településadót, ami
vel rákényszeríti az önkormány
zatokat arra, hogy azok is újabb
adókat vezessenek be, ha mű
ködésüket biztosítani akarják.
Azonban bármely önkormányzat
által kivetett bármilyen adót vég
ső soron ismét a magyar csalá
dok fizetnek meg!

Küzdelem
a mutyizás ellen
Júniusban egy szegedi, mutyigya
nús ügyben tettem fel kérdést az

illetékes miniszternek. 2012-ben
egy turisztikai pályázat keretében
a szegedi Titan Project’s House
Kft. ár
bevételének több mint
száz
szo
rosát, 185 millió forintot
nyert a vadasparkban megvaló
sítandó fej
lesz
tésre. Az összesen
260 milliós munkából azonban a
valóságban csak 40 millió forint
épült be. Mondanom sem kell,
hogy a nyertes cég kapcsolódik a
helyi jobboldalhoz, hiszen ez a cég
adta ki a helyi Fidesz-újságot, a
Szóda című lapot. Azt kérdeztem
a minisztertől, mire költhették
az uniós támogatást, mert a felso
rolt eszközök közel sem kerülnek
ennyibe?

Választási blöff volt
a panelprogram
folytatása?
Írásban kérdeztem Seszták Mik
lós nemzeti fejlesztési minisztert
arról, betartják-e választási ígére
teiket és folytatják-e a panelprog
ramot. А korábbi szocialista kor
mányok idejében ugyanis 320 ezer
panellakás komplex felújítása,
energetikai korszerűsítése való
sult meg országszerte. Szeged élen
járt a panelfelújításban: 2002 és
2009 között 19 ezer 941 lakás újult
meg. 2010-ben a Fidesz a válasz
tási kampányban azt ígérte, hogy
a program folytatódni fog, de nem
történt semmi. Tavaly december

ben ismét ígéretet tettek erre, de
mondanom sem kell, eddig ebből
sem lett semmi. Ezért kérdeztem
a minisztert, hogy meddig kell
még várni a program kiírására?
Azon kívül, hogy a kormány elkö
telezett a program mellett, érdemi
választ nem kaptam – ezért azt
nem is fogadtam el.

Nyugdíj ügyben nem
nyugodtam meg
Az év végén a törvény szerint
meg
szűnik a korkedvezményes
nyugdíjazás. Ez ügyben kérdez
tem Balog Zoltán miniszter urat
a parlamentben, hogy mi a kor
mány szándéka a jövőben? A vá
laszban persze megmagyarázták,
hogy ezen túl ellátásként bizto
sítják majd a korkedvezményes
nyug
díjat. Csakhogy az ellátás
adható és el is vehető! Volt már
erre megalázó példa a rokkant
nyugdíjasok esetében. Mit mond
jak? Nem nyugtattak meg!
De szót emeltem a szociális
dolgozók béremeléséért is, ame
lyet évek óta csak ígérget a kor
mány, a köztisztviselőkért, akik
nek szintén nem emelkedett a
bérüket meghatározó illetmény
alap most már 6. éve.
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