
Becsey Zsolt nem maradhat EP-képviselı 

Szeged - Nem jelöli EP-képviselınek a Fidesz Becsey Zsoltot. Hogy miért, azt a 
szegedi politikus sem tudja. A ciklust végigdolgozza, nyáron valószínőleg 
Budapestre költözik. 

Nem szerepel Becsey Zsolt európai parlamenti 
képviselı neve a Fidesz 22 tagú EP-jelöltlistáján. A 
névsor szombaton, a párt országos választmányi ülése 
után vált nyilvánossá. Hivatalosan a szegedi politikus is 
szombaton értesült a döntésrıl, informálisan néhány 
nappal korábban. Becsey Zsolt – aki 2004 óta EP-
képviselı – tavaly lapunknak még azt mondta: készül a 
2009-es választásra, az európai ügyekben van otthon, 
továbbra is Brüsszelben szeretne dolgozni. 
 
– Engem is érdekelne, mi az oka, de a 
szempontrendszerrıl a döntéshozókat kell 
megkérdezni. Nem én döntöttem így, nem én nem akartam indulni. Ha így lett volna, 
a dél-alföldieknek ezt korábban bejelentettem volna – válaszolta az indokokat firtató 
kérdésre. Hozzátette: sajnálja, mert a befektetett munka most hozta volna meg 
gyümölcsét. 
 
Becsey Zsolt nem kívánta kommentálni a felvetést, hogy a képviselıséget az új 
indulók körében az eddigiekhez képest nagyobb fizetés is vonzóbbá tehette. Közölte: 
a jelölés a párt döntéshozóinak joga és felelıssége, ezért lényegtelen, hogy a 
jelöltek közül ki mit gondol a fizetésrıl. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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Lapunk korábban többször is írt arról, hogy a politikus 2010-ben polgármesterjelölt 
lehet Szegeden. Ezzel kapcsolatban Becsey elmondta: személyének és munkájának 
pozitív megítélését látja abban, hogy a téma idırıl idıre felbukkan, de hivatalos 
felkérést erre sosem kapott. A dolog „most végképp nem aktuális, végleg lekerült a 
napirendrıl" – fogalmazott. 
 
A terveirıl azt mondta, a ciklust végigdolgozza, ha feláll az új apparátus – nagyjából 
július közepén –, valószínőleg Budapestre költözik. Néhány hónapig szeretne az 
eddigiektıl több idıt a családjára fordítani. Pártjától ígéretet kapott rá, hogy 
„kormányváltás esetén bizonyos feladatokat kap", konkrétumokat azonban egyelıre 
nem tudott mondani. 
 
A Fidesz jelöltlistája 
 
Schmitt Pál – aki jelenleg is EP-képviselı – vezeti a Fidesz jelöltlistáját a júniusi 
európai parlamenti választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt 
követıen, hogy a párt országos választmánya meghozta döntését szombaton 
Budapesten. A lista második helyére Szájer József került, aki jelenleg a Fidesz EP-
frakciójának vezetıje. İt Gál Kinga jelenlegi EP-képviselı és Áder János, az 
Országgyőlés fideszes alelnöke követi. A lista további sorrendje: Surján László, 
Deutsch Tamás, Járóka Lívia, Schöpflin György, Gyürk András, İry Csaba, Glattfelder 
Béla, Kósa Ádám, Hankiss Ágnes, Gyıri Enikı, Bagó Zoltán, Hölvényi György, 
Szemerkényi Réka, Ékes József, Fridvalszky Gáspár, Hammerstein Judit, Gulyás 
Gergely és végül Tóth Edina.  

Becsey Zsolt: Engem is érdekelne mi az oka, de a 
szempontrendszerrıl a döntéshozókat kell megkérdezni. Nem én 

nem akartam indulni. Fotó: Miskolczi Róbert
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