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AZ EMBEREK MINDENNAPI ÉLETÉT KELL
JOBBÁ TENNÜNK!
A politik ának az emberek mindennapi
életét kell jobbá tenni! – vallja Szabó
Sándor, Szeged szocialista országgyűlési képviselője.
A nagypolitikában is a „kisembert”,
a választóit igyekszik képviselni:
a szegénység felszámolása, az idősek megbecsülése, a gyermekéhezés
megszüntetése, a kiszolgáltatottak
védelme és a mutyik felszámolása
programjának legfontosabb elemei.
Másfél évi parlamenti munka után
most mégis úgy érzi, a hatalom erőszakossága miatt teljesen kiüresedett
a parlamenti munka.
– Hogy érzi magát az országházban?
– Azt hamar megtapasztaltam, hogy
a fideszes kétharmad úthengerként gázol át mindenen. Igaz, illúzióim korábban sem voltak, de
mégis aggasztó a jobboldali erődemonstráció. Másfél éves személyes
tapasztalat alapján elmondhatom, a
Parlament nem ugyanazt a szerepet
tölti be, mint korábban, kiüresedett!
Ötödik éve olyan kormánya van az
országnak, amelyik nem vitatkozik
és nem egyeztet senkivel, erőből visz
véghez mindent. Egyszerűen végighajtják az akaratukat a Parlamentnek nevezett törvénygyáron.

Ügyeket mutatunk
– Mit tehet így a kisebbségbe szorult baloldali ellenzék?
– Bármilyen erős is a fideszes úthenger, ebbe nem szabad beletörődni. Nekünk, baloldali demokratáknak minden erőnkkel a magyar
emberek valódi és érdemi javulását
szolgáló ügyekért kell harcolnunk,
és nem a fideszes érdekcsoportok
gazdagodásáért. Napirend előtti felszólalásokkal, azonnali kérdésekkel,

interpellációkkal, írásbeli és szóbeli
kérdésekkel sok mindent el tudunk
érni. Alapvető célunk, hogy az emberek számára láthatóvá tegyük az
őket érintő ügyeket, és bemutassuk
a kormánypárti galádságokat.
– Milyen ügyek mellett állt ki eddig?
– A kampányban is azt mondtam,
Szegedért, a térségért akarok a Parlamentben dolgozni. Ezért mindig
igyekszem az itt élőket érintő ügyekre koncentrálni. Ilyenek voltak az
önkormányzatokkal foglalkozó törvényjavaslatok, a Ságvári-gimnázium
nevével kapcsolatos vita, vagy a panelfelújítási program, amelynek sürgetését szorgalmaztam. De ugyanilyen
fontosak voltak a szociális ügyek is: a
szegénység és gyermekéhezés visszaszorítása egyre sürgetőbb feladat.

Látják a valóságot
– Az emberek mintha belefásultak volna a politikába. Nem hiszik,
hogy sikerül változtatni az életükön.
Ezt a politikus is így érzékeli?
– Az emberek többsége bizonyos
kérdéseket egy kézlegyintéssel intéz
el, de nem nyel le mindent. Jó példa volt erre a netadó, az egészségügy
vagy a Quaestor-ügy kapcsán kirobban tüntetéshullám. Ezért úgy gondolom, nem tartható fenn sokáig az,
ahogyan a Fidesz kormányoz. Egyre
többen látják, hogy számtalan olyan
törvény születik, ami a pártkatonák
és a haverok érdekeit szolgálja. Ha
az emberek saját bőrükön tapasztalják meg egy-egy intézkedés, elképzelés negatív hatásait, akkor meg-

mozdulnak. Hiába fest le mindent
szépnek és jónak a kormány, az emberek nem buták, pontosan látják a
valóságot.
– Milyen ügyek foglalkoztatják
mostanában leginkább?
– Három konkrét terület folyamatosan adott munkát az elmúlt
egy évben: az önkormányzatok jogfosztása, az egyre szakadozó szociális háló és az egészségügy leépítésével
kapcsolatos kérdések.
– Frakciótársaival együtt most a
bérek erőteljes emelését javasolják!
– Igen, mert Magyarországon az
emberek túl sokat dolgoznak túl kevés pénzért, a bérek jóval elmaradnak az uniós átlagtól. A kormány
bérpolitikája pedig csak a csókosoknak, a barátoknak kedvez. Ideje végre azokat is figyelembe venni, akik az
országot szolgálják. Az MSZP frakció 2015-ben fizetésemelést követel
mindenkinek, aki arra esküdött fel,
hogy a magyar államot szolgálja. Azt
szeretnénk elérni, hogy a közalkalmazotti szférában egy ötven százalékos béremelés után senki ne vigyen
haza 150 ezer forintnál kevesebbet.
Párttársaimmal együtt elkötelezettek vagyunk a nettó 100 ezer forintos minimálbér és az 50 ezer forintos
minimálnyugdíj mellett is.

Van pénz a
béremelésre
– Honnan lesz erre fedezet?
– A 2 és fél százalékos gazdasági növekedés miatt a béremeléshez
szükséges összeg egy része már ren-

delkezésre áll. A másik része pedig
könnyedén kigazdálkodható: ha az
ezer milliárdos áfatartozásnak csak
tíz százalékát beszedik, és ha nem
a pártérdekeket közvetítő köztévére és felesleges stadionokra pazarolja el a kormány a pénzt, akkor meglesz a fedezet.
– Mit csinál a képviselő, amikor
éppen nem képvisel a Parlamentben?
– Az ülésnapokon való részvétel
a munkánknak egy nagyon fontos,
de nem elegendő része. Fontos, hogy
többet törődjünk a terepmunkával:
a választókkal, a helyi szervezetekkel,
a polgármesterekkel való szoros kapcsolatépítés most az egyik legfontosabb. A baloldali, szociáldemokrata
politikánkat hatékonyabban kell eljuttatni ahhoz a három-négymillió
emberhez, akiket véleményem szerint csak mi képviselünk.

MINDENNAPOK A VÁLASZTÓKÖRZETBEN
A parlamenti munka mellett egy
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 időben Szeged mellett megpróbáltam a választókörzetem
minél több településére eljutni:
Deszken, Ferencszálláson vagy
éppen Kübekházán kiváló emberekkel találkoztam.

Aki a virágot szereti…

…rossz ember nem lehet! –
tartja a mondás. Szegeden minden
bizonnyal nagyon sok jó ember él,
mert rengetegen eljöttek áprilisban Tarjánba, amikor Mészáros
Tamás önkormányzati képviselővel egynyári virágot osztottunk.
A néhány éve szinte teljesen
megfiatalodott városrészben sokan az erkélyekre, balkonokra
helyezték ki az ajándékba kapott
virágokat, mások a ház előtti kiskertekbe ültették el. Örülök, hogy
sikerült szebbé, komfortosabbá
tenni az itt élő emberek hétköznapjait. Higgyék el, néhány tő virág is sokat számít, jobb kedvünk
lesz tőle és ez nagyon fontos.

Élénk hitélet a szegedi
gyülekezetekben

Az elmúlt időszakban többször
személyesen is meggyőződhettem
arról, milyen élénk hitélet folyik
a szegedi gyülekezetekben. Júniusban Kövér László házelnökkel
közösen avattuk fel az újszegedi
református templomot, amelynek
felépítését a város földterülettel és
pénzzel is támogatta.
Szeged önkormányzatát képviselve a hitről, a küzdelemről, a
türelemről és a szegediségről beszéltem.
A holokauszt emléknapon,
júniusban az új zsinagógában a
gyászistentisztelet keretében pedig
arról beszéltem, hogy ez a nap az
emlékezés mellett a kiáltás napja
is, mert ma akkor sem tudnánk
felejteni, ha akarnánk. Újból olyan
lopakodó eszmék jelentek meg,
amelyek bőrszín, nemzetiség szerint különböztetnek meg, s vannak, akik nem tudják, hogy csak a
gyengéknek van szükségük ellenségekre. Ezért a mi közös felelősségünk, hogy a holokauszt soha
többet ne ismétlődhessen meg.
Részt vettem a dóm ünnepélyes
átadásán is: szeptember végére
több mint 2 milliárd forintból
újult meg Szeged egyik jelképe, a
Fogadalmi templom. Új látogatóközponttal, megszépült altemplommal és átalakított templombelsővel lett gazdagabb a dóm – és
persze Szeged is.

az egész városrész apraja nagyja
szívvel lélekkel azért dolgozott,
hogy az idén is ezrek számára legyen felejthetetlen ez az ünnep.

Közösségformáló
családi nap a Kodály téren

Egy várost, egy településrészt
az tesz élhetővé, ha működő közösségei vannak. Ha ismerik egymást az ott élő emberek és képesek együtt ünnepelni. Az immár
hagyományos Kodály téri családi
napon júliusban magam is megtapasztalhattam, példaértékű az
az összefogás, ahogyan az itt élők
tudnak együtt örülni a sikereknek:
az elmúlt években megfiatalodott
a játszótér, megújult a szomszédos
kispiac, új zöldfelületek születtek
és utak épültek. Volt hát mit ünnepli azon a forró nyári napon.

Millió, millió
rózsaszál…

Szent István
ünnepén a
szegediségről
beszéltem

Immár 17 esztendeje a szőregiek legnagyobb közösségi ünnepe a
háromnapos rózsafesztivál. Június
végén az egész település a virágok
királynőjét ünnepli. A számtalan
programból az idén is kiemelkedett a rózsafelvonulás, ami számomra mindig kihagyhatatlan!
Felemelő érzés volt látni, hogy

– Szent István hamar fölismerte, hogy nincs élet egy olyan országban, amit átszőnek az ellentétek, és ahol a bizonytalanság és
a félelem uralkodik. És nincs élet
ott, ahol a félelem erőszakot szül,
a többség visszaél a hatalmával,
ahol a gőg és az arrogancia nagyobb súllyal bír, mint az érdemi

és értelmes párbeszéd – többek
között erről beszéltem az augusztus 20-i városi ünnepségen.
Elmondtam, Szeged sokadszor
példát mutatott az országnak
abból, hogy mi a szegediség: demokratikus gondolkodásból, toleranciából és a józan, humánus és
felelősségteljes cselekvésből.
– A mi sokszínű városunk
ma ismét büszke lehet magára,
hiszen jelesre vizsgázott Szent
István tanaiból. Elsősorban emberségből, azután pedig európaiságból. Szent István épített,
Szeged pedig folyamatosan építkezik. Ez az a város a Tisza partján, amelynek nem kell Európához csatlakoznia, mert Európa
itt van a város minden kövében
és a polgárok gondolkodásában
– mondtam.

SZIN-re léptem

Mindig érdekelt és érdekel,
hogy miként vélekednek az emberek az országról, a városról, saját
helyzetükről. És természetesen
ebbe a fiatalok is beletartoznak.
Ezért is gondoltam úgy, hogy a
Szegedi Ifjúsági Napok idején
kilátogatok a Tisza-parti rendezvényre.
Nem ismeretlen számomra
SZIN, hiszen volt idő, amikor
magam is részt vettem a fesztivál szervezésében. Hiszem,
hogy megfelelő időben és helyen
nagyon is érdekli a fiatalokat az
ország és Szeged sorsa – a politika. Végzős középiskolásokkal például arról beszélgettünk,
milyen álláslehetőségek vannak
Szegeden. Elmondták, szeretik
Szegedet és itt szeretnének ma-

radni, de attól félnek, nem lesz
esélyük elhelyezkedni.
Jót beszélgettünk és abszolút
használható javaslatokat kaptam a
munkámhoz. Köszönöm a Societasnak a lehetőséget!

A lézerről is tanulnak a
nagymamák, nagypapák

Együtt örülhetünk Szeged
és a térség sikereinek

Fakanálcsata Deszken
Király László deszki polgármester meghívására az idén is ellátogattam a település hagyományos
falunapjára. Itt mindig vidám,
összetartó közösség fogad, öröm
nézni, ahogy magyarok és szerbek, fiatalok és idősek együtt ünnepelnek.
Az idén már tizenhatodik alkalommal került sor a polgármesterek főzőversenyére, ahol magam
is kötényt kötöttem, fakanala ragadtam.
Minden közösségnek, településnek megvan az értékeit őrző,
hagyományápoló rendezvénye. A
deszkiek is jól tudják ezt: képesek
együtt dolgozni, ünnepelni, közösen örülni és igazi közösséget
építeni. Jó volt közöttük lenni!

Nemcsak a jó pap, a szegedi
nyugdíjas is holtig tanul! – bizonyosodhattam meg erről szeptemberben, amikor útjára indítottam
az immár ötödik alkalommal
megrendezett Idősek Akadémiáját a Senior Centerben. Öröm volt
látni, hogy a szépkorúak men�nyire érdeklődnek az internet, a
lézertechnológia, a történelem és
számos más tudomány érdekességei iránt.
Kedves kötelességünk mindenben segíteni azokat, akik egy
élet munkájával ott hagyták kezük nyomát szépülő városunkon:
tanulásban, pihenésben, szórakozásban megérdemlik a békés
öregkort!

Egy kellemes falunap
Ferencszálláson

A parlamenti munka mellett kiemelkedően fontos számomra,
hogy időről időre találkozzak a
választóimmal. Csak úgy tudom
őket hitelesen képviselni az országházban, ha ismerem mindennapi gondjaikat, örömeiket.
Januárban disznót vágtunk, októberben fogadóórát tartottam
Kübekházán. Napi ügyekről, mindennapi gondjaikról beszéltek,
akik eljöttek és sok használható
ötletet is kaptam tőlük a munkámhoz. Köszönet érte!

Kübekházi ötletek

Testvérvárosi kapcsolat
Jani János polgármester meghívására látogattam el szeptemberben Ferencszállásra. A
település lakóival nem először
találkoztam, képviselőségem kezdetén falugyűlésen mutatkoztam
be: kedves, vendégszerető emberek – erről tettek tanúbizonyságot
most, a falunapon is. Jó hangulatban, vidáman telt a település
ünnepe, amelynek fő célja a közösségépítés és az egymás közötti
bizalom ápolása volt. Megtisztelő
volt számomra, hogy a ferencszállásiak vendége lehettem.

Májusban Szegedet képviseltem kínai testvérvárosunkban, az
ötmilliós Weinanban, ahol találkoztam Shaanxi tartomány vezetőjével is. A két város között több
mint másfél évtizedes múltra tekint vissza a testvérvárosi kapcsolat, most ennek a tradícionális
együttműködésnek az erősítését
szorgalmaztuk.

A ELI új pályára
állíthatja a régiót

Megújuló utak segítik a
közlekedést

Gőzerővel folyik az Európai Unió
egyik legnagyobb tudományos
nagyberuházása, a több mint 60
milliárd forintból épülő szegedi lézerközpont építése, amelyre
mindannyian büszkék lehetünk.
Jövőre már megkezdődhet a tudományos munka is a lézerkutatás
szegedi fellegvárában.
Szeged önkormányzata az ELI
köré tudományos-innovációsparkot kíván építeni a következő években. Ide 50-80 vállalkozást várnak,
közel 1500 munkahelyet teremtve.
Az elkövetkezendő években ez lesz
az egyik legjelentősebb gazdaságfejlesztési program a városban,
ami jelentősen hozzájárul a munkahelyteremtéshez.

Magam is szorgalmaztam Botka
László polgármester ígéretét, ami
a szegedi utak, járdák felújításáról szólt. Az önkormányzat által
finanszírozott 71 millió forintból
kilenc különböző helyszínen újítottak fel ősszel utakat Szegeden.
Néhány hét alatt kilenc helyszínen
– a Belvárosi híd szegedi hídfőjében, a Stefánia körforgalomban, a
Bocskay és a Debreceni utca teljes
hosszúságában, a József Attila sugárút Deák Gimnázium előtti szakaszán, a Nagy Jenő utca buszok
által használt sávjában, a Fő fasor
egyes részein, a Pihenő utca 330
méteres szakaszán és a Kamaratöltésen – újult meg az útburkolat.

Hagyománynézőben
Tápén

Együtt tervezzük a
város jövőjét

Arra törekszem, hogy minél
több helyi rendezvényen részt
vegyek, így természetesen idén is
ellátogattam a tápéi búcsúba. Az a
jó ebben a városban, hogy szinte
minden településrésznek megvan
a maga ünnepe, saját tradíciója,
így Tápénak is, amellyel Szegedet is
gazdagítják az itt élők. Régóta őrzik
a hagyományokat a néptáncegyüttes, vagy a gyékényfonók. Az ilyen
rendezvények azt a célt szolgálják,
hogy a városrészek élhetőbbek legyenek és összekovácsolják az itt
élőket. Megható volt látni, hogy a
felvonuláson, a legkisebbektől az
idősekig együtt táncoltak.

Több mint 2 milliárd forintból
újulhat meg két városrész, Tarján
és Odessza, valamint az újszegedi liget az elkövetkező években.
A fejlesztés tervezési szakaszban
van, most a lakosság véleményét,
észrevételeit várja a városvezetés
– erről beszélt Botka László polgármester november végén. A fórumon magam is részt vettem, és
tájékozódni igyekeztem a Tarjánban élők ötleteiről, javaslatairól.
A közös célunk az, hogy a következő években is Szeged legyen a
legsikeresebb magyar nagyváros
az EU-s fejlesztési források megszerzésében.

KÜZDELEM A „TÖRVÉNYGYÁRBAN”:
SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN A VÁLASZTÓKÉRT
Az ellenzéki képviselők leghatásosabb eszközei a parlamenti munk ában a felszólalások és az ír ásban beadott indítványok. Képviselőségem másfél éve alatt
55 önálló indítványt jegyeztem, a szocialista fr akcióval közösen pedig másik
29-et sikerült benyújtanom. Igyekeztem minél többször élni a felszólalás lehetőségével is: eddig 39 alk alommal összesen 157 percben élőszóban is kifejtettem
véleményemet az ország helyzetéről és az itt élők ügyeiről. Kérem, ismerjék meg
a legfontosabbak!

Fizetésemeléssel a
szegénység ellen
Más országokban megbecsülik,
megfizetik a munkát, hazánkban
ez nem így van. Mi, szocialisták
azt valljuk, „Megérdemled a fizetésemelést”. Ezért is kezdtünk
kampányba. Van olyan szektor,
ahol 50 %-os fizetésemelést szorgalmazunk, összességében 1800
milliárdot csoportosítanánk át
erre a célra.

Ma minden tizedik felnőtt
magyarnak az állam a sokszor
kíméletlen és zsugori munkaadója. Nem várhatjuk sem a tisztességtelenül gazdagodó jobboldaliaktól, sem a gyűlöletet szító
szélsőségesektől, hogy ezeket az
embereket képviseljék. Ez a baloldal feladata!

Álláspontunk szerint egy közalkalmazott nem kereshet nettó
150 ezer forintnál kevesebbet, a
főiskolai végzettségűeknek nettó 175, míg az egyetemet végzetteknek nettó 200 ezer forintot
adnánk.
Véleményünk szerint a minimálbérnek nettó 100, míg a
szakmainak 125 ezer forintos
szintet kellene elérnie. A magánés a versenyszférában is béremelést sürgetünk: itt legalább 15-20
%-os emelésre lenne szükség,
hogy az elvándorlását megállítsuk, de a szakértők szerint 40-50
%-os bérfejlesztés kellene ahhoz,
hogy a gazdaságot valódi növekedési pályára állíthassuk.
Nem igaz, hogy nincs pénz fizetésemelésre. Szerintünk a 2,5 %
körülire prognosztizált gazdasági
növekedésből 400 milliárd extra
bevétele lesz a költségvetésnek,
a feketegazdaság kifehérítéséből legalább 200 milliárdnyit, a
nyilvántartott adóhátralékok behajtásából 1000 milliárdot szedhetnek be, így egyéb forrásokkal
együtt mintegy 1800 milliárd forint jutna a béremelésre.

Ötvenezer forintnál ne
legyen kisebb nyugdíj!
Öt év alatt 700 ezerrel nőtt a
nincstelenek száma az országban:
ez a kormány futószalagon gyártja
a szegényeket és közben megszünteti a méltányossági ellátásokat.
Többek között ezért is kezdeményeztük a minimál nyugdíj 28
ezer 500 forintról 50 ezer forintra
emelését.

Nemzeti minimum:
egyetlen gyermek se
éhezzen!
Magyarországon, a kialakult dolgozói szegénységből egyre nehezebb eltartani a családokat és ennek leginkább a gyerekek látják
kárát, akik sokszor éheznek. A
KSH adatai szerint az országban
a gyerekek 41 százaléka szegénységben él.
Civilek kezdeményezték, de valamennyi politikai párt támogatta,
sőt az MSZP már jóval korábban
is szorgalmazta a kérdést, hogy
számoljuk fel a gyermekéhezést.
Hiába nyújtottunk be javaslatot

a megoldásra, a jelenlegi kormány
nem partner olyan kezdeményezésben, amely a gyermekszegénységet számolná fel. A Fidesz
senkivel és semmiben nem akar
megegyezni, csak saját maguk és
a „mutyiügyeik” érdeklik őket. A
Magyar Szocialista Párt nem fog
megállni: el fogjuk érni a gyermekszegénység felszámolását!

Ne legyenek
kiszolgáltatottak a
munkavállalók
Határozati javaslatot nyújtottunk
be a 2012-ben elfogadott Munka
Törvénykönyvének módosítására,
a munkavállalói jogok érvényesülésének biztosításához. A törvény
felülvizsgálatára és módosítására azért lenne szükség, hogy a
munkavállalók szociális jogai és
a munkáltatók jogos érdekei egyidejűleg érvényesülhessenek. Végső célunk, hogy a munkavállalók
kiszolgáltatottsága csökkenjen.
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