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Városi polgármesteri fizetési toplista 

Első emberek, tisztségek 
POLGÁRMESTERI JÖVEDELMEK CSONGRÁD MEGYEBEN 
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Kisebb Magyarországot? Fotó: Karnok Csaba 

Forrás: DM-gyűjtés DM-grafika 

Polgármesteri 
fizetés + költségátalány 

460.000 

670.800 

496.800 

404.800 101.200 

518.800 

478.400 143.520 

518.900 155.000 

496.800 149.040 

404.800 81.000 

Bedő Tamás, Csongrád 

Botka László, Szeged 

Búzás Péter, Makó 

Kakas Béla, Sándorfalva 

Lázár János, Hmv.-hely 

Nagy Sándor, Kistelek 

Nógrádi Zoltán, Mórahalom 

Szirbik Imre, Szentes 

Zsótér István, Mindszent 

181.792 

95.680 

114.816 

Képviselői fizetés 
-I- költségátalány 

375.360 287.040 

375.360 287.040 

375.360 320.160 

A MUNKA HÉTKÖZNAPI HŐSE! 

Kossuth-kard 
Kossuth-karddal ismerte el a vásárhelyi 
Nagy Sándor autós sportpályafutását a 
Nemzetközi Szent György Lovagrend. 

6. OLDAL 

DRAGA A FELVETELI 
Már az általános iskolások 
továbbtanulását is komoly és 
költséges felkészülés előzi meg. 

5. OLDAL 

« Eszter és Caramel 
Az ország egyik legszerethetőbb 
szerelmes párja Bartók Eszter és 
Molnár Ferenc Caramel. 

9. OLDAL, B IZALMASAN 

Uránt szívesen dúsít a kétfarkú kutya kitalálója 

Örök élet már nincs 

Megyei 
közgyűlés 

114.816 

Összjövedelem 
(Ft/hó) 
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"HaMN!* 

114.816 

485.700 

375.360 

287.040 

287.040 

287.040 

287.040 

1.291.540 • 

1.284.320 

1.518.092 

1.403.920 

600.616 

Az új Ford Transit az erőteljes és mutatós, egyéni és funkcionális 
szempontoknak maximálisan megfelel, a legalacsonyabb fenntartási 
és üzemeltetési költségek mellett. 

AZ ÉV NEMZETKÖZI HASZONGÉPJÁRMÜVE 2 0 0 7 ! 
A számos karosszéria- és motorváltozatú és különféle felszereltségű 
választékunkból Nálunk könnyedén kiválaszthatja az ön számára 
leginkább megfelelő új Ford Transitot! 

FordTranstt Feel the difference 

Ford Hovány 
S z e g e d , Algyői út 39 . • 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0 

www.fordhovany.hu 

Lelakatolt beléptető 
a szegedi Mars téren 
Lelakatolták a tízmilliós új, au-
tomatikus beléptető kaput a 
szegedi Mars téren. Az új belép-
tető rendszert a parkolótól né-
hány öreg bódé zárja el. 

Bírósági döntésre várnak a Mars 
téren, hogy végre elbonthassák 
azokat az öreg bódékat, melyek 
miatt nem működhet a tízmillió-
ért épített, automatikus ki- és be-
léptető rendszer a piacon. Mivel a 
vásárlók kiszolgálására hivatott ki-
és behajtók a piac nyugati oldalán 
nem működhetnek, a vevők még 

mindig a régi bejárókon közleked-
nek, a parkolóban pedig időről idő-
re kaotikus állapotok alakulnak ki. 

Az új kapu használatát három 
régi elárusítóhely akadályozza, 
melyek tulajdonosai a Mars téri 
kényszerbontások és a működési 
engedélyek visszavonása miatt 
bíróságra mentek. Két pert első 
fokon ugyan már megnyert a pi-
acigazgatóság, de a bontással 
meg kell várniuk, míg a jogerős 
döntések megszületnek. 

Részletek az 5. oldalon 

azonban egy kivétellel nem érik be ennyivel, 
részt vesznek a megyei közgyűlés és/vagy a par-
lament munkájában is. Természetesen ahány 
tisztség, annyi jövedelemforrás. A megyei köz-
gyűlésbe és az országgyűlésbe bejutók az alap-
díj mellett jogosultak még a parlamenti bizott-
sági tagságért és elnöki tisztségért járó kiegé-
szítésre, valamint költségátalányra. A költség-
átalány adómentes. 

A 180 ezer lakosú Szeged polgármesterének, 
Botka Lászlónak a havi fizetése 671 ezer forint. 
Őt az 5500 fős Mórahalom polgármestere, 
Nógrádi Zoltán követi 519 ezer forinttal. A fi-

A Csongrád megyei városok polgármesterei 
közül mindössze egyetlen egy mondhatja el 
magáról, hogy ő „csak" polgármester. Heten 
országgyűlési képviselők is, ráadásul közü-
lük négy, továbbá a mindszenti polgármester 
tagja a megyei közgyűlésnek. Ahány tisztség, 
annyi fizetés, adómentes költségátalány. 

A polgármestereknek két részből is állhat a jö-
vedelmük a munkahelyükön, fizetésből és 
költségátalányból. Négy Csongrád megyei vá-
ros polgármestere hó eleji megválasztása után 
az utóbbiból nem kért. A városok irányítói 

zetési rangsorban a harmadik az 51 ezer lélek-
számú Hódmezővásárhely polgármestere. 
Lázár János pénze mindössze száz forinttal ke-
vesebb Nógrádiénál. Őt holtversenyben követi 
Búzás Péter Makó (28 ezer] és Szirbik Imre 
Szentes (33 ezer) polgármestere. A nyolcadik 
és a kilencedik holtversenyben Mindszent 
(7700) és Sándorfalva (6900) polgármestere, 
Zsótér Istvánnak és Kakas Bélának egyformán 
405 ezer forintot szavazott meg a helyi képvi-
selő-testület. 

Folytatás a 3. oldalon 

Vihart kavart a könyv Hódmezővásárhelyen 

Csorna Lajos megnevezte 
ügynökké lett társait 

Csorna Lajos több egykori diáktársáról állítja könyvében, 
hogy ügynök lett Fotók: Tésik Attila 

Megnevezte ügynökké vált egykori di-
áktársait könyvének vásárhelyi bemu-
tatóján Csorna Lajos. Az elfelejtett for-
radalom című kötet arról szól, hogyan 
érintette a vásárhelyi Bethlen gimnázi-
umot az 1956-os forradalom és a meg-
torlás. Az egyik megnevezett, B. Kovács 
Ferenc ott volt a bemutatón: felállt, és 
bocsánatot kért mindenkitől. Másik 
megnevezett társa tagadja, hogy ügynök 
lett volna. 

Több élő, és már elhunyt személyt is le-
leplezett a napokban megjelent könyvé-
ben Csorna Lajos. A ma Szegeden élő jo-
gász két esztendő alatt gyűjtötte össze a 
vásárhelyi bethlenes diákok szerepét tag-
laló könyv megírásához szükséges nyers-
anyagot. Kutatott, kikérte a Történeti Le-
véltárból a rá vonatkozó dokumentumo-
kat is, s ezekből az idén júniusban tudta 
meg, kik készítettek jelentéseket róla. 

- Három évig rendőrségi felügyelet alatt 
álltam, ami azt jelentette, hogy nem 
hagyhattam el Vásárhelyt a rendőrség elő-
zetes engedélye nélkül: nem mehettem 
étterembe, piacra, sport- és más rendez-
vényekre, italboltba, vásárokra. A határo-
zat szerint azért, mert ellenforradalmi te-
vékenységet folytattam a Bethlen gimná-
zium diákjaiként, majd nemzetőrként -
mondta Csorna Lajos. A jogász valóban 
részt vett a forradalomban, és vállalja, 
amit akkor tett. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az évtized 
legjobb 
bora lehet 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

írásunk a 4. oldalon 

A tavaszi választások 
előtt kétfarkú kutya 
képében, azóta álhir-
detőként, urándúsí-
tóként és kamu em-
léktábla-avatóként 
tevékenykedik Ko-
vács Gergely, az utca 
művésze. 

Örök életet, ingyen-
sört és adócsökken-
tést ígért az ország-
gyűlési választások 
idején a Magyar Két-
farkú Kutyapárt. A 
szervezet jelképe, a 
nyakkendős mutáns 
az őszi kampányban 
már visszafogta ma-
gát. Kovács Gergely, a 
párt szóvivője, ötlet-
gazda azonban nem 
vonult vissza. Ha kifi-
guráznivalót lát, tá-
mad. Az utcai mű-
vész érdekesebb mun-
káiból válogattunk. 

„Tisztelt Lakókö-
zösség! Társashá-
zunk megáldásra ke-

A hosszú meleg és száraz ősz-
nek szívből örülhetnek a borá-
szok és a nemes nedű kedvelői 
egész Magyarországon. Rég lát-
hattak ilyen kiváló minőségű 
fürtöket a tőkéken a gazdák, 
akiknek kedvét ezúttal az sem 
nagyon ronthatja, hogy ami a 
mennyiséget illeti, Csongrád 
környékén az utóbbi nyolc év 
átlagának csak a fele termett. 
Amit viszont leszüreteltek, az 
igazán csodálatos minőségű. 
Ahogyan a vörösboráról ismert 
Bokroson mondják: Ilyen har-
monikus összetételű, kimagas-
ló cukorfokú, pazar színű és 
bőséges beltartalmú szőlőből 
még nem csordult must a kör-
nyékbeli prések alatt. Csúcsbo-
rok születhetnek a 2006-os év-
járatból. 
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rül. Kérem segítsék a 
munkát, tegyék lehe-
tővé, hogy a pap be-
juthasson az önök 
otthonába. A paphoz 
legyenek kedvesek, 
nc bántsák! A közös 
költséget nem emiatt 

kellett megemelni. 
Irénke néni (aki az aj-
tó miatt szokott szól-
ni)" - olvashatták tár-
sasházuk hirdetőjén 
a panelek lakói. 

Folytatás a 4. oldalon 

375.360 

375.360 

1.237.216 

1.333.200 

1.307.136 

506.000 

Hatalmas választékkal, egyedi finanszírozási és hitel konstrukciókkal 
valamint a legkedvezőbb casco biztosítási ajánlatokkal várjuk! 

http://www.fordhovany.hu
http://www.delmagyar.hu

