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Botka László: Apáit megújítása fontosabb, mint az én pozícióm 

Nem szabad hátradőlni 
Botka László az MSZP hétvégi 
kongresszusán a választmányi 
elnökségi tisztségért folytatott 
küzdelemben alulmaradt lánosi 
Györggyel szemben. Botka sze-
rint már az is eredmény, hogy a 
fiatal generáció tagját jelölték 
magas párttisztségre. 

-A várakozásokkal ellentétben, 
jelentós arányú vereséget szen-
vedett Jánosi Györgytől. Mivel 
magyarázza ezt ? 

- Most először fordult elő, 
hogy a szocialista párt vezető 
tisztségviselőjének a fiatal gene-
ráció egy tagját jelölték. Ehhez 
képest a kongresszus egyharma-
dos támogatását mindenképpen 
eredménynek, sikernek érzem. 
Nem a pozíció elnyerése volt a 
lényeg, hanem hogy a fiatal gene-
ráció megmutatta magát a párt-
nak. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra maga a jelölés is. A je-
löltség időszakát, így kongresz-
szusi beszédemet is felhasznál-
tam arra, hogy figyelmeztessek: 
hiába van két eredményes vá-
lasztás a párt mögött, hiába veze-
ti az MSZP a népszerűségi listát, 
nem szabad hátradőlni. A párt 
alapvető kötelessége, hogy az 
uniós csatlakozás után felmerülő 
új problémákra is megoldást tud-
jon találni, ehhez pedig elenged-
hetetlen a megújulás. Azt fogom 

A politikus nem érzi magát vesztesnek. Fotó: Miskolczi Róbert 

kudarcnak érezni, ha ezek a fo-
lyamatok nem indulnak el. 

- A szavazás eredménye nem 
azt jelzi, hogy az MSZP megret-
tent a megújulástól? 

- Nem. Most érett meg a fiatal 

generáció arra, hogy egy kong-
resszuson jelöltet tudjon állítani. 
Amikor megjelent a sajtóban, 
hogy mekkora esélyem van, ak-
kor is mérsékletre intettem min-
denkit. Az, hogy a fiatal generá-

ció egy tagja eljutott a jelölésig, 
már önmagában azt mutatja, jó 
úton halad a párt. 

- A kongresszus kezdete előtt 
többen előre gratuláltak önnek 
és a beszédét is jobban fogadták 
a küldöttek, mint riválisáét. Ez 
a szavazatokban mégsem tük-
röződött. Mi lehet ennek az 
oka? 

- Remélem, az az oka, hogy 
amit mondtam, azt a választ-
mány elfogadta és megértette. 

- Játszhattak-e szerepet a 
döntésben háttéralkuk, paktu-
mok? 

- Én ebben egyáltalán nem vet-
tem részt. Egy biztos: a jelölőbi-
zottságban az ország minden ré-
giójából és valamennyi platform-
ból érkezett engem támogató je-
lölés. Ez azért is fontos, mert kö-
zel érzem magamhoz a különbö-
ző platformok gondolatait, bár 
magam az elmúlt 12 évben, párt-
politikai pályafutásom során 
egyikhez sem csatlakoztam. 

- Két év múlva ismét elvállal-
ná a jelöltséget ? 

- Elég jól el vagyok látva pozíci-
ókkal, nem ez a fontos. Két év 
múlva még erösebb lesz a fiatal 
generáció és azt remélem, hogy az 
akkori kongresszus megállapít-
hatja majd: a párt belső átalakítá-
sa, megújítása eredményes volt. 

K.B. 

Botkáról mondták a szocialisták 
Jánosi György újraválasztott választmányi el-
nök, sportminiszter: - Egy sportszerű, nemes 
versenyben nyertem el ezt a posztot, amely-
nek örülök. Megnyugtató előnyt szereztem, 
ami a következő időszakra rendkívül nagy le-
gitimitástbiztosít a számomra. 

Kovács László pártelnök, külügyminiszter: 
- Botka László még csak 30 éves, számos le-
hetősége lesz rá, hogy bizonyítson. Igaz, 
most a párt vezető testületeiben nem nőtt to-
vább a fiatalok aránya, de ettől még nem állt 
meg a párt megújulásának folyamata. 

Horn Gyula volt pártelnök, egykori mi-
niszterelnök: - Botka Laci polgármesterként 
elég kacifántos helyzetet örökölt Szegeden, 
az ország egyik legnehezebb megyéjében. Par-
lamenti képviselő, parlamenti bizottsági tag, 

megyei elnök. Olyan pozíciói vannak, ha 
azokat még szaporította volna, óhatatlan, 
hogy egyik a másik rovására megy. 

Lamperth Mónika elnökségi tag, belügy-
miniszter: - Két felkészült, a feladatra megfe-
lelő jelölt küzdelme volt ez. Botka Laci bará-
tunknak nem kell emiatt az eredmény miatt 
búslakodni, hiszen nagyon fontos pozíciókra 
kapott megbízást a választóktól. Ó - tehetsé-
gének megfelelően - hosszú ideig fog fontos 
megbízatásokat betölteni a pártban. 

Szekeres Imre alelnök, a Miniszterelnöki 
Hivatal politikai államtitkára: - Nem illendő 
értékelnem a választmányi elnökségért foly-
tatott küzdelem eredményét. 

Újhelyi István újraválasztott elnökségi 
tag, szegedi országgyűlési képviselő: - Óriási 

eredmény, hogy a fiatal generáció jelölhetett 
választmányi elnököt. Laci szimbolikus 
alakjává vált ennek a generációnak. Az, hogy 
engem a legtöbb szavazattal választottak az 
elnökség tagjává, markáns és biztató ered-
mény, ami engem is meglepett. Fontos, hogy 
ezt a sikert „szögedire" tudjam fordítani. 

Géczi József, szegedi országgyűlési képvi-
selő - Botka Lászlónak ezt nem kudarcként, 
hanem sikerként kell felfogni. Egyébként a 
Magyar Szocialista Pártban ő az első szegedi 
politikus, akit pártvezetőnek jelöltek. 

Kozma József szegedi városi elnök, alpol-
gármester, országgyűlési képviselő: - Jelentős 
támogatást kapott Botka László, ez jelzi, 
hogy érdemes volt és a jövőben is érdemes 
ilyen felkéréseket elvállalnia. 

Tisztújítás 
PANEK SÁNDOR 

Újhelyi István szegedi országgyűlési képviselő (MSZP) nyilatkoz-
ta pártja kongresszusa előtt, hogy országos szinten soha nem vol-
tak még ennyire erősek és elfogadottak a Csongrád megyei szocia-
listák. Ez egyelőre abban nyilvánult meg, hogy a párt tisztújító 
kongresszusa valamennyi jelölt közül a legnagyobb arányban erő-
sítette meg Újhelyi elnökségi pozícióját, Botka László azonban a 
várakozások ellenére nagy arányban alulmaradt lánosi Györggyel 
szemben. 

A két új generációs MSZP-politikus eltérő szereplése csak ki-
sebb mértékben múlott személyes politikai súlyukon: a két fiatal 
belekerült a megújulást hangoztató, de a megújulásra még nem 
teljesen kész MSZP darálójába, és különböző sikerrel kerültek ki. 
A tisztújítás eredményeit figyelve úgy néz ki, a megújulásnak 
nem volt a tagság akaratából származó lendülete, hanem inkább 
(ahogy lenni szokott) az erőviszonyok alkalmi játszmáin múlott a 
szavazás: a régiek, Jánosi György és Szekeres Imre befutottak, pe-
dig őket - nyílt titok - Kovács pártelnök szívesebben látta volna 
pozíció nélkül, befutott viszont Újhelyi is, aki köztudomásúlag 
Kovács kedveltje. 

Nehéz kibogozni, e játszmákban mennyi szerepe lehetett an-
nak, hogy a két politikus Csongrád megyei. Inkább a párton belüli 
fiatalítási stratégia, mint a térség érdekérvényesítő képességének 
megerősödése jelentette a kedvező alkalmat. Beszédes adat, hogy 
a rendszerváltozás óta eltelt 13 évben Csongrád megyéből a balli-
beráhs oldalon egy miniszter és két államtitkár, a jobboldalon pe-
dig csak egyetlen államtitkár jelent meg a végrehajtó hatalom-
ban. A szálak túlvezetnek a pártokon belüli érdekérvényesítésen; 
az MSZP számára sorsdöntő, hogy szociáldemokrata önképét új, 
hiteles politikusokkal különböztesse meg a közelmúlt valóságá-
tól, s várható, hogy az a térség, ahol ilyen képviselőkre talál, meg-
erősödik a hagyományos szabolcsi és baranyai fölénnyel szem-
ben. 

A Csongrád megyei viszonyokat is érintő kérdés, hogy a jobb-
oldalon lejátszódhat-e hasonló újraelosztás ? A Fideszben, noha 
Dobó László ugyancsak fiatal elnökségi tag, egyelőre nem lát-
szik a térség megmozdulása. A Fidesz működése az Orbán-kor-
mány alatt hatékonyabb volt, mint a szocialistáké, ám egyúttal 
zártabb is, hierarchiája rögzítetté vált, ami nem kedvezett az új 
ambíciókkal érkezőknek. A Fidesz úgy működött, akár egy vál-
lalat, a döntések hatékonyságára jobban törekedett, mint arra, 
hogy nyitott fórum legyen. Csongrád megyében nem volt orszá-
gos funkcióra kiválasztott Fidesz-politikus, de a térségi megkü-
lönböztetésnek nem is volt értelme: a kormányzati támogatá-
sok anélkül is kedveztek Szegedenek. A Fidesz választási vere-
sége után feltehetőleg megváltozik a helyzet, hiszen Orbán Vik-
tor szándéka szerint az új néppártnak nemcsak a polgári körök 
mozgalmát, de a párt politikáját támogató szakembereket is be 
kell integrálnia. 

Szegedet illetően a Fidesz lépéshátrányban van, már csak azért 
is, mert a Botka-Újhelyi páros ügyesen népszerűsíti országosan 
megnyílt lehetőségeit. Ahhoz képest legalábbis, hogy a szegedi 
jobboldalnak nincs alkalmas embere hasonló parádéra. A Fidesz-
nek a jobbközép néppártisághoz alighanem nyitottabb pártterep-
re lesz szüksége Szegeden, ha nem baloldali városvezetési ciklu-
sok során akarja megérni az MSZP-ben beköszöntő szociálde-
mokráciát. 

Evások első 
adóelőlege 
Az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, az eváról szóló törvény 
értelmében az evásoknak az év 
első három negyedévében adó-
előleget kell fizetniük a negyed-
évet követő hónap 12. napjáig. 

Csurgó Edit, az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatóságának adóügyi 
igazgatóhelyettese azt tanácsolja 
az evásoknqk: az előleg alapjának 
kiszámításához feltétlenül olvas-
sák el a 2003. március 24-én elfo-
gadott, az egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvény evát 
módosító rendelkezéseit is, mely 
hamarosan megjelenik a Magyar 
Közlönyben. Az adóelőleg mérté-
ke 15 százalék, az adó fennmara-
dó részét pedig a következő évben, 
febmár I5-én az eva bevallással 
azonos időben kell megfizetni. 

Az eva-előleget és az evát csak 
bankszámláról lehet fizetni, 
emiatt az adóalanyok kötelesek 
olyan időpontban bankszámlát 
nyitni, hogy a 2003. április 
J2-én esedékes előlegfizetési kö-
telezettségüket már banki átuta-
lással teljesíthessék a következő 
számla javára: APEH egyszerűsí-
tett vállalkozói adó bevételi 
számla, a számlaszám pedig 
10032000-01076033. 

A törvény szerint az egyszerűsí-
tett vállalkozói adó és az adóelő-
leg megfizetésének időpontia az a 
nap, amelyen az adózó pénzfor-
galmi bankszámláját az azt veze-
tő pénzintézet megterhelte. 

E j t . 

Csak lassan születnek az új munkahelyek a konzervgyár helyén 

Öten jöttek, hárman azonban mentek 
A volt szegedi konzervgyár he-
lyén tavaly létreiött ipari park-
ba egyszerre öt cég települ be a 
közeljövőben. Az ígéretek sze-
rint 400 új munkahelyet te-
remtenek. Erre azonban még 
várni kell, mivel az átalakítá-
sok hosszú hónapokat vesznek 
igénybe. 

Sok munkanélküli már most azt 
várja Szegeden, hogy a volt kon-
zervgyár területén termelő üze-
meket kialakító cégek majd 
munkaerő-felvételt hirdetnek. 
Egyelőre azonban még csak az 
történik, hogy a régi tulajdonos 
elpakol, az újak pedig ismerked-
nek azokkal az ingatlanokkal, 
amelyeket megvásároltak. A 
Pulz és a Vásárhelyi Pál utca fe-
lől a költözés és a bontás zaja 
hallatszik. De csomagolnak 
azok a dolgozók is, akik abban 
reménykedtek, a betelepülők 
esetleg igényt tartanak a szakér-
telmükre. 

Köztük volt T.-né Edit, aki 
1975 óta dolgozott a Szegedi 
Konzervgyárban a számvitel te-
rületén, hol könyvelóként, hol 
statisztikusként, s a Szeko 2001 
Rt. utolsó alkalmazottainak 
egyike. Március 17-én azonban 
ő is megkapta felmondó levelét 
annak új tulajdonosától, a Szi-
lánk csoporttól. Az indoklás az, 
hogy megváltozott a cég profilja, 
s hogy megszűnt a korábbi 
munkakör, újat pedig nem tud-
nak felkínálni a kapacitás jelen-

Konzervgyári madártávlat. Az új munkahelyek is elég távlatosak még. Fotó: Karnok Csaba 

legi lekötése és az ő képzettsége 
mellett. 

T.-né április 2-ától már fel-
mondási idejét tölti. Mint me-
sélte, a konzervgyár legutolsó 
időszakában, amikor 2002 ele-
jén újra indult a termelés, már 
négy ember munkakörét látta 
el. Majd, miután a Szegedi Pap-

rika Rt. megvásárolta a Szeko 
2001 Rt. eszközeit és átvette ál-
lományába a dolgozókat is, egy 
idő után őrá nem volt szükség. 
Először elküldték, majd megint 
visszavették: 2002 novemberé-
ben és decemberében kétszer 
mondtak fel neki. Amikor pedig 
a Szilánk megvásárolta a Sze-

kót, már csak három főmunka-
idős és egy részmunkaidős dol-
gozott „nem paprikás" alkalma-
zottként. 

A 45 éves asszony elmondta, a 
szilánkosok mindenkivel kor-
rekt módon elbeszélgettek, 
megkérdezték, mit szeretnének 
csinálni, felírták adataikat, s 

időt kértek a mérlegelésre. Vé-
gül mégis elbocsátás lett a do-
logból. Kiderült, a Szilánk köny-
velését egy vállalkozás intézi, 
nem alkalmaz főállású számfej-
töket. A Szegedi Paprika Rt. is 
fokozatosan vesz búcsút attól a 
18 embertől is, akik a konzerv-
gyári hűtőházban, bérlemé-
nyükben mindeddig gépészként 
dolgoztak. 

Bartos András, a Szegedi Papri-
ka Rt. megerősítette ez utóbbi in-
formációinkat. Március 31 -én 
szűnik meg a bérleti jogviszony, 
abbamarad a hűtőház működése 
is. Bartos szerint a „szaldó pozi-
tív", hiszen a 2002 eleji százfős 
kezdő konzervgyári csapatból 
30-an október óta a Szövetkezeti 
úton dolgoznak, több embert 
azonban nem tudtak átvenni. 

Sipos Aurél, a Szilánk csoport 
marketing- és kommunikációs 
vezetője a tervezett létszámbőví-
téssel kapcsolatban elmondta, 
150 munkahelyet teremtenek 
majd fokozatosan. Ennek érdeké-
ben pályázatokon is részt vesz-
nek. Sipos Aurél megerősítette, 
hogy három alkalmazottal vették 
meg a Szekót, kettőt szerettek 
volna megtartani, ám nem sike-
rült velük megegyezni, a harma-
diknak, T-nének pedig sajnos 
nem találtak megfelelő munka-
kört. Az adásvételi szerződés alá-
írása, február vége óta különben 
már öt vagyonőrt felvettek a volt 
Szeko területére. 

FEKETE KLÁRA 


