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Rosszabb is lehet,
ha ez a kormány marad!
– Mindenkinek azt javaslom, hogy kezdje csak nyugodtan elhinni, rosszabb is lehet, ha ez a kormány marad. Az
apátia, a beletörődés a kormány célja azért, hogy mindent megtehessen velünk. Nem adhatjuk fel, harcolnunk
kell egy igazságosabb, kiszámíthatóbb, boldogabb jövőért – állítja Szeged szocialista országgyűlési képviselője,
Szabó Sándor.
– Megszűnt a Fidesz kétharmada
az Országházban. Változott-e valami a Parlament működésében az
elmúlt egy évben, vagy továbbra is
törvénygyárként működik?
– A törvénygyár maradt, de
már óvatosabb a Fidesz. Számos
olyan törvény, ami ugyanis kétharmados többséget igényelne,
elmaradozik. Illetve egy-egy törvényből kiemelik az egyszerű
többséget érintő részeket és azokat
hozzák csak a Parlament elé szavazásra. A hangulat, a magatartás
azonban semmit nem változott a
Parlamentben. Látszategyeztetések, arrogáns stílus, viták nélküli
döntések születnek, amelyek továbbra is jelentős mértékben egyegy érdekcsoport javát szolgálják.
– A demokratikus ellenzék milyen
ügyek mentén volt képes összefogni, milyen eredménnyel?
– Az egészségügy, az oktatás rendbetételében, a fizetésemelés kérdéskörében minden, az ellenzéki
oldalon lévő szereplő egyetért.
Fizetésemelési kampányunk azt
gondolom, célba is ért, hiszen a
kormány, illetve a piaci szereplők
is megértették, hogy nagymértékű béremelésre van szükség
ahhoz, hogy egyes szakmákból
ne tűnjenek el végleg a dolgozók,
ne vándoroljanak külföldre. Komoly eredménynek tartom azt is,
hogy az MSZP kezdeményezése
és harca után visszavonulót fújt
a kormány a vasárnapi boltzár

ügyében. Kiharcoltuk azt is, hogy
a Nemzeti Bank alapítványainak
pénzherdálásai igenis nyilvánosak legyenek, és ne tűntethessék
el a köz vagyonát. Szóval vannak
eredményeink, de kétségtelen van
még feladatunk bőven.
– A saját beadványai, indítványai
közül melyekre a legbüszkébb?
– Az elmúlt évekhez hasonlóan
elsősorban az önkormányzatokat
érintő kérdésekben nyújtottam be
indítványokat, amelyek természetesen érintik Szeged városát is. Így
a 2017-es költségvetéshez módosító javaslattal éltem az állam által
nyújtott önkormányzati források
megemelésére, az új fedett uszodánk támogatásának kérdésében,
de szót emeltem az önkormányzati dolgozók, a köztisztviselők
béremelése ügyében, a szociálisan
hátrányos körülmények között
élők helyzetének javításáért, és indítvánnyal éltem az önkormányzati hulladékgazdálkodás állam
által történő tönkretétele ellen is.
– A közvélemény-kutatások szerint az emberek közel fele mára
elfordult a politikától, nem tudna
pártot választani. Bizonyára Ön is
érzi, hogy sokan belefásultak ebbe
az embertelen kormányzásba. Mi
adhat reményt?
– Az, hogy gyermekeink és unokáink jövője a tét! Mindenkinek
azt javaslom, hogy kezdje csak
nyugodtan elhinni, rosszabb is
lehet, ha ez a kormány marad.

Láttuk mi történt a Népszabadság ügyében, hogy egyik napról
a másikra megszüntették a lapot,
korlátozva ezzel a sajtószabadságot. Láttuk, hogy köztisztviselőket
használnak fel saját kampányukra, pedagógusokat, vállalkozásokat lehetetlenítenek el pillanatok
alatt, Voldermortok, Rogánok,
Vajnák, Mészáros Lőrincek hordják szét a köz pénzét korrupciógyanús ügyek mentén és még
sorolhatnám. Innen már csak pár
lépés, hogy kopogtatatnak az ajtónkon és kérik a saját munkánk
által megtermelt javainkat. Nem
nyugodhatunk bele abba, hogy a
gátlástalan és arrogáns hatalom
mondja meg, mit gondolhatunk,
mit tehetünk! Az apátia, a beletörődés a kormány célja, hogy mindent megtehessen velünk. Nem
adhatjuk fel, harcolnunk kell egy
igazságosabb,
kiszámíthatóbb,
boldogabb jövőért, egy valóban
fejlődő Magyarországért és nem
utolsó sorban gyermekeinkért.
– A regnáló hatalom miatt kiüresedett parlamenti munka helyett
egyre fontosabb az Országházon
kívüli politizálás. Mi tölti ki mindennapjait két parlamenti ülés között? Milyen problémákkal keresik
meg a szegediek?
– Én az a politikus vagyok, aki
igyekszik minél több helyre eljutni, ahova meghívják. Teszem
ezt azért, mert érdekel, hogy mit
gondolnak az emberek a városról,

a munkánkról Tarjánban, Tápén,
vagy éppen egy szakmai szervezetben, vagy egy nyugdíjas klubban. Ezeken a találkozókon sokat
tanulok, tapasztalatot szerzek,
amit a munkám során örömmel
felhasználok. Ezek a találkozók
számomra bátorítást nyújtanak
és egyben megerősítést is, hogy
valóban jó úton haladunk előre
az emberek szolgálata, képviselete
során.
– Ha elrugaszkodunk egy kicsit a
parlamenti munkától, akkor hogyan érzi magát a mai Magyarországon Szabó Sándor?
– Azt gondolom, hogy történelmünk során számos nemzeti értékre, komoly hagyományokra,
kultúrára tettünk szert, amiért ez
az ország többre hívatott, mint a
mai, amely egy kicsit fásult, beletörődő nemzet képét mutatja.
Nagyon sok tehetséges és szorgalmas ember él hazánkban, akikben
nagy potenciál van, és ami szinte
robbanhatna, ha azt a hatalom
engedné. A mai Magyarországon
a Fidesz uralma korlátoz és nem
engedi kiteljesedni az embereket.
Sokkal több lehetőség, tudás és
teljesítőképesség van bennünk,
ami a kormány leváltása után egy
igazán élhető és fejlődő Magyar
Köztársaságot építhet. De ehhez
az embereknek, a pártoknak, a
civileknek valódi és működő szövetséget kell kötniük a jobb élet
reményében.

A lézerközponttól a tápéi udvarokig
Egy embereket képviselő politikus számára a legfontosabb, hogy rendszeresen találkozzon, beszéljen
azokkal, akik megbízták képviseletükkel. Ezért igyekszem minél több időt a térségben élők között tölteni, hogy megismerjen gondjaikat, problémáikat és persze örömeiket is. Mindennapi munkám során az
elmúlt egy évben így a lézerközponttól a tápéi udvarokig sokfelé eljutottam.

A március ifjak
ünnepén Szeged
örökségéről
A 21. századi iskolát
és művelődési házat
ünnepeltük
Mindig szívesen teszek
eleget a petőfitelepiek
meghívásának, akár
böllérnapra, akár
a hagyományos Szív
napja rendezvényeire
hívnak.
Az idén két különleges jubileumot is ünnepelhettünk együtt.
Márciusban gálaműsort szerveztek a Művelődési Ház felújításának 10. évfordulójára. Éppen egy
évtizede, hogy az önkormányzat
művelődési ház rekonstrukciós
programjának keretében új színháztermet kapott az intézmény,
nagyobb helyre költözhetett a
könyvtár, igazi 21. századi közösségi térré alakult az épület. Most
kicsik és nagyok mutatták be tudásukat, amit az intézmény segítségével tudtak elsajátítani.
Októberben újabb jeles évfordulón vehettem részt: az intézmény
fennállásának kilencvenedik évfordulóját ünnepeltük közösen
a Petőfi Sándor Iskolában. Ezúttal iskolatörténeti kiállítás nyílt,
és Szénási Róbert önkormányzati
képviselővel közösen avattuk fel
azt az új tantermet, amely a szülők segítségével, az önkormányzat támogatásával, valamint a városrész képviselője és személyes
közreműködésem révén valósulhatott meg. Itt a jövőben a legkorszerűbb eszközök segítségével tanulhatnak idegen nyelveket
a diákok.

– A demokráciának, a szabadságnak, életünk egyetlen elfogadható
keretének nem hiszékeny és hűséges szolgálókra, hanem gondolkodó, véleményét megfogalmazó és
kifejtő állampolgárokra van szüksége. Olyanokra, mint ’48-as eleink
– többek között erről beszéltem
Kossuth Lajos szobra előtt az idei
március 15-i megemlékezésen.
Elmondtam, hogy a történelem
ismétli önmagát. 2016-ban ismét
el kell mondanunk, hogy „kívánjuk a sajtó szabadságát”. 168 év
után ugyanúgy vitatkoznunk kell
a „törvény előtti egyenlőség” és a
„közös teherviselés” fogalmáról.
Ma a „jognak asztalánál” ismét
egyenlők és egyenlőbbek foglalnak helyet.
– Ebben a városban, a Tisza-Maros
szögében különös felelősséggel tartozunk elődeink örökségéért. Nincs
jobb világ, ha nem állunk egymás
mellé, s ha nem állunk ki egymásért. Nincs haza és haladás, ha tűrjük, hogy falakat húzzanak fel közénk – mondtam.

Az épület gyakorlatilag elkészült:
állnak az épületek, készen vannak
az utak, a közművek és az év végére a létesítmény próbaüzemmel
együtt a lézerek fogadására is készen áll.
Botka László polgármesterrel tekintettük meg, ami eddig elkészült.
A programzárón a városvezető Szeged legnagyobb tudományos beruházásáról elmondta, Szeged jövője
szempontjából óriási jelentőségű.
A város önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem közel tíz
éve kezdte el a munkát, ami 2018
májusában zárul majd le. Az önkormányzat azt vállalta, hogy több
mint 2,2 milliárd forintból kiépíti a
terület megközelítéséhez szükséges
közlekedési infrastruktúrát.
A város a lézerközpont mellett létrehozott egy több mint 70 hektáros ipari, innovációs területet is,
hogy a lézerközpont tudományos
eredményei iránt érdeklődő, annak
eredményeit hasznosítani kívánó beruházók, befektetők Szegedre települjenek. Az új létesítmény
számtalan új munkahelyet fog
majd teremteni a városban.

Áprilisban lezárult
a 70 milliárd forint
összköltségű
szegedi szuperlézerközpont építésének
első fázisa.

Nekünk, szülőknek
a feladata felkészíteni
gyermekeinket
a jövő kihívásaira,
a felnőttkorra és
mindannyiunk
felelőssége
az egyenlő esély
megteremtése
számukra.

Kinyíltak
a tápéi udvarok

Kiosztottuk a Fidesz
„bizonyítványát”

Együtt ünnepeltünk
gyermekeinkkel
Finisben a
szuper-lézerközpont

országos díjat elnyert Makkosházi
Közösségi Kertet is.
A gyereknapot Északi városrészben ivókút avatással és új-Rókusi
lovaskocsizással is megünnepeltük.

Május utolsó vasárnapján legféltettebb kincseinket, a gyermekeinket ünnepeltük városszerte.
Makkosházán Kozma József önkormányzati képviselő jóvoltából
Ki-Mit-Tud?, családi totó, pónilovaglás, ugráló vár és számtalan
program várta a családokat. A jó
hangulatú találkozóba az is belefért, hogy megtekintsük az azóta

– Se olcsóbb, se jobb nem lett az
oktatási rendszer a központosítással. Sőt! Egyre több lett a probléma. A szegedi önkormányzat és
az MSZP is elfogadhatatlannak
tartja, hogy egyeniskolákban,
egyentankönyvek
ből tanítsák a
gyermekeinket, ezért maximálisan
szolidárisak vagyunk a tanárokkal
és diákokkal – mondtam el a demonstráción, s egyben maximális
szolidaritásról és támogatásunkról biztosítottam a tanárokat, a
szülőket, mert csak összefogással
és együttműködéssel buktatható
meg a Fidesz rendszere.

A szabad oktatásért hirdettek civil
szervezetek „bizonyítványosztó”
demonstrációt júniusban. Szegeden a Klauzál téren közösen tiltakoztunk a kormány rossz oktatáspolitikája ellen.
Az MSZP országgyűlési képviselőjeként én arról beszéltem, hogy
Szeged nem fogadja el a Fidesz
„egyenrendszerét”, a város minden eszközzel azon lesz, hogy
visszaszerezze iskoláit. Szeged korábban évente 1,7 milliárdot költött a város iskoláinak állagmegóvására, fejlesztésére, de most ezt
a lehetőséget elvette a kormány,
s ezzel saját gyermekeink lettek
szegényebbek.

Falunapok voltak júniusban Tápén is. Újdonságként kinyíltak
a településrész udvarai a tápaiak és a látogatók előtt, amelyben
nagy szerepe volt Szécsényi Ferencnének, a városrész képviselőjének. Élettel telt meg a művelődési ház udvara is, ahol este a
Tápéért Emlékérem díját adhattam át barátomnak, a városrész
korábbi önkormányzati képviselőjének: Mészáros Attilának. Gratulálok neki! Öröm volt találkozni
Tápé hagyományőrző, összetartó
közösségével.

zötti kapcsolat erősítésére, a fenntartható energia felhasználására és
annak a lakosságra gyakorolt hatásira fókuszált.

A virágok királynőjét
ünnepeltük Szőregen
A rózsa hazájában, Szőregen a termesztők minden év júniusában
háromnapos programsorozattal
ünneplik Európa-szerte híres virágaikat. Az idén 18. alkalommal
megrendezett
ünnepségsorozat
nyitányán rózsafutammal lepték
meg a szervezők az érdeklődőket.
Mára Magyarország egyik legjelentősebb virágfesztiválja a nagykorúvá vált szőregi. Körülbelül
250 család él rózsatermesztésből
a Szegedhez tartozó településen,
munkájuk eredményeként közel 5
millió rózsatövet szállítanak innen
a hazai és nemzetközi piacokra.
A nagyszabású programsorozaton
az idén is felavattuk a rózsahölgyeket, volt rózsaárverés, meglátogattuk a virágföldeket, kiállítások
nyíltak és természetesen most sem
maradt el a felvonulás, amelyen
félszáz, rózsákkal feldíszített lovasfogat, hintó, homokfutó vonul fel.
Köszönöm mindenkinek a munkáját a rendezvény sikeres megvalósításáért!

Pármai látogatás:
élhető városok!
Szeged testvérvárosában, Pármában jártunk júliusban, ahol Gabrielle Foli alpolgármester fogadott bennünket. A testvérvárosi
találkozó az élhető városok kö-

Szépkorúakat
köszöntöttem az
Idősek Világnapján

Az ENSZ Közgyűlése 1991-es döntése értelmében október 1-je az
Idősek Világnapja. Ez alkalomból
köszöntöttem és adtam át elismeréseket a szépkorúaknak Szegeden.
Elmondtam, hogy Szeged önkormányzata erejéhez mérten mindig
is igyekezett erkölcsileg és anyagilag is megbecsülni a városban élő
idős embereket. Az idén minden
eddiginél több, összesen 15 millió
forint támogatást biztosít a város az időskorúak szervezeteinek
működéséhez, programjaik megvalósításához. Ez is hozzájárulhat
ahhoz, hogy a több mint 70 nyugdíjas szervezetben rendkívül aktív
a közösségi élet.
Tiszteletünket, megbecsülésünket
és szeretetünket fejezzük ki mindazoknak, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után ma is itt vannak
közöttünk. Ezúton is jó egészséget
kívánok nekik!

Határnyitás
kakaspörkölttel,
közösségépítő
falunapok
Falunap és Határnyitás volt májusban Kübekházán. Ebből az
alkalomból este lehetőségem volt
polgármester úr és alpolgármester
asszony mellett a Kübekházáért
díj átadására. Ezúton is gratulálok
a díjazottaknak, akik a település
fejlődéséért dolgoznak a község
vezetői mellett.
Szeptemberben is akadt program
bőven. Ferencszálláson Falunapot, Deszken polgármesterek főzőversenyét és szintén Falunapot
rendeztek, Dorozsmán a Faragó
téren pedig a kakaspörkölteké volt
a főszerep, no meg a szórakozásé
és a közösségi élményeké. Mindig
öröm számomra, ha eleget tehetek
egy-egy meghívásnak és részese
lehetek a helyi közösségek egyegy szívmelengető összejövetelén.
Higgyék el, ezek a legszebb pillanatok mindnyájunk életében.

K ar ácsonyi üdvözlet
Kellemes K ar ácsonyi Ünnepet és
sikerekben gazdag Boldog
Új Évet kívánok!

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő

A Parlamentben és a közgyűlésben
A Fidesz uralta Parlamentben az ellenzéki képviselők leghatásosabb eszközei a felszólalások és az írásban beadott indítványok. Képviselőségem két és fél éve alatt összesen 121 önálló indítványt jegyeztem,
a szocialista frakcióval közösen pedig másik 41-et sikerült benyújtanom. Igyekeztem minél többször élni a
felszólalás lehetőségével is: eddig 60 alkalommal közel 4 órában élőszóban is kifejtettem véleményemet
az ország helyzetéről és a térségünkben élők ügyeiről. Kérem, ismerjék meg most a legfontosabbakat!

800 milliós kárt
okoz a „szemét-ügy”
Szegednek
Egy fideszes törvénymódosítás
miatt április 1-jétől a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt.
szedheti csak be országszerte a
lakosságtól a hulladékszállítás
díját, ennek egy bizonyos részét
szolgáltatási díj gyanánt visszaosztja a feladatot ellátó szolgáltatóknak. A központosított cég
viszont április óta nem látja el a
feladatát, a szemetet elszállító cégek hosszú hónapokig egyetlen
fillért sem kaptak az elvégzett
munkájukért.
Az új rendszer gyakorlatilag
fenntarthatatlanná vált, működése veszélybe került, ezért azt
indítványoztuk, hogy a kormány
azonnal szüntesse meg a központosított rendszert, és a közszolgáltatás teljes szervezését és
irányítását adja vissza a települési
önkormányzatoknak.

Szeged és térsége
közös erővel épül
Szeged város és a környező települések vezetőivel közösen évek
óta azon dolgozunk, hogy épüljön,
szépüljön lakóhelyünk. Célunk egy
élhető, emberközpontú és barátságos város, régió, amit gyermekeinknek, a jövőnek építünk.

Új fedett uszodát
kap a város
A szegediek kívánságlistájának
élén évek óta szerepel egy új fedett uszoda, amelynek megvalósítása most belátható közelségbe

Szegeden a számítások szerint
800 milliós veszteséget okoz a
rendszer átalakítása. Ezt mind az
itt lakóknak kell majd megfizetniük. A fideszes többségű bizottság azonban még azt is leszavazta, hogy a Parlament egyáltalán
tárgyaljon a kérdésről.

Költségvetés:
stadionok helyett
jóléti kiadások
kellenek!
Az Orbán-kormány az elmúlt
hat évben az egészségügyből, az
oktatásból és a szociális szférából
vonta ki a legjelentősebb forrásokat. Ezért az MSZP frakcióval azt
javasoltuk, hogy ennek a három
területnek a támogatására több
pénzt fordítson jövőre a kormány
ne pedig keveseknek adjon sokat.
A javaslat többek között 350 milliárd forinttal növelné az egészségügyre szánt kiadásokat, 250
milliárddal a szociális szférára
került. Botka László polgármester január végén a Közéleti Kávéház rendezvényén jelentette
be: az idén megkezdődik a fedett
uszoda tervezése és az építkezés
előkészítése. 2018 karácsonyára
pedig már csobbanhatunk is az új
sportlétesítményben.
A beruházás tervezésére félmilliárd forintot különített el a város,
a kiírt tervpályázat eredményét
ősszel már ki is hirdették, tavasszal pedig indulhat a munka.
Szeged leendő fedett uszodájában
összesen öt medence lesz: egy
nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas 50 x 25 méteres
medence lelátóval, egy 20 x 12,5
méteres melegvizes tanmedence,
egy 25 x 15 méteres bemelegítő
medence, egy kültéri résszel rendelkező melegvizes ülőmedence
és egy kis hidegvizes medence. A
jelenlegi tervek szerint nagyjából
4 milliárd forintból épülhet fel az
új fedett uszoda.

fordított összeget, többet adna a
nyugdíjasoknak, növelné a nyolc
éve változatlan családi pótlék
összegét, és az időskorúak járadékát. Az oktatásra is többet
költenénk: az MSZP frakció 222
milliárd forinttal bővítené az
erre szánt összeget.
Két egyéni módosító indítványt
is benyújtottam a jövő évi költségvetéshez: azt javaslom, hogy a
beszedett gépjárműadó 80 százalékát kapják meg az önkormányzatok, és a helyben befizetett
személyi jövedelemadó 10 százaléka is kerüljön a településekhez.
Javaslatot tettem arra is, hogy
1,5 milliárd forintot csoportosítsanak át a szegedi fedett uszoda
építésére.

Szolidaritás a
tanárokkal és
a diákokkal
Az MSZP frakcióval közösen
nyújtottuk be azt a határozati
javaslatot a Parlamentnek, amely

a közoktatás átalakításának újragondolását javasolta a kormánynak. Ebben többek között
javasoltuk a tankötelezettség 18.
életévig történő visszaállítását, a
tanagyag és a tanulói óraszámok
radikális csökkentését, az általános iskolában a 16 óráig tartó
kötelező benntartózkodás eltörlését.
Azt is javasoltuk, hogy az intézményvezetők kapják vissza munkáltatói jogosultságukat, állítsák
vissza az órakedvezményt, biztosítsák a pedagógusoknak a tankönyv megválasztásának szabadságát és radikálisan csökkentsék
a tanárok adminisztratív terheit.
Véleményünk szerint a közoktatásban rendszerszintű átalakításra van szükség: a központosítás
felszámolásával az iskolákat vis�sza kell adni a helyi önkormányzatoknak!
Impresszum
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Folyamatosan újulnak
meg a város útjai
Több száz új munkahelyet
teremtünk
Ötszáz új minőségi, kiemelkedően versenyképes fizetést biztosító munkahelyet teremt 2020-ig
a BP Szegeden. A Föld hatodik
legnagyobb olaj- és gázipari vállalata globális üzleti szolgáltató
központot hoz létre a Tisza-parti
városban. A központ a világ egyik
legnagyobb olajipari cégének
pénzügyi, számviteli, beszerzési
és adóügyeivel foglalkozik majd
– ezt szeptember végén jelentette
be Botka László polgármester. A
Szegedi Tudományegyetem pedig
speciális képzést indít a BP-nek.

A szegedi önkormányzat idei költségvetésében a korábbiaknál nagyobb összeget, 380 millió forintot
biztosít az út és járdahálózat rekonstrukciójára.
Figyelembe véve a lakosság igényeit
is két ütemben már megújult vagy
hamarosan megújulhat közel két
tucat szegedi utca burkolata. A városüzemeltetési bizottság döntése
alapján az első ütemben 110 millió
forintért 11, a másodikban 8 szegedi
utca részleges vagy teljes felújítását
végzi el a város az idén. Ezek között
van elhasználódott belvárosi úttest
és baktói, petőfitelepi, móravárosi,
valamint rókusi és újszegedi utca is.

