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MORAHALOM SZÁZTÍZ EVES 
Háromnapos rendezvénysoro-
zattal ünnepelte fennállásának 
110. évfordulóját Mórahalom. A 
meg-megeredő eső sem tudta el-
rontani a vasárnapi szüreti felvo-
nulás hangulatát, amit a borver-
sennyel összekötött kóstolási le-
hetőség tovább emelt. 

4. oldal 

VILÁGSZTÁROK KONCERTJE 
Még lehet jegyet kapni a Boney 
M. együttes és Demis Roussos 
szeptember 28-i, szegedi kon-
certjére, bár a jobb helyekre szóló 
belépők többsége már elkelt. A 
sztárok mellett magyar csillago-
kat is láthat a közönség: a forrás-
kúti Péter-Szabó Szilviával fellé-
pő Nox együttest és a Molnár Di-
xieland Bandet. 

4. oldal 

LAKÁST KAPTAK 
A FIATAL RENDŐRÖK 
Lamperth Mónika belügymi-
niszter is részt vett vasárnap a 
rendőröknek épített, harmincla-
kásos szegedi garzonház átadá-
sán. A főkapitányság épületében 
kábítószer-laboratóriumot is 
avattak. A miniszter asszony be-
jelentette: jövőre a személyi jö-
vedelemadó tíz százaléka marad-
hat az önkormányzatoknál.. 

5. oldal 
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Ingyenes buszjáratok a Mars térről, 
a 79-es busz megállójából! 
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Egy hét alatt félezene nőtt a Szabi Ean-club taglétszáma 

A Nagy Testvér járt Csongrádon 

Az Európa Fesztiválon a montenegrói Kotor is testvérvárosunk lett 

Szegedé a Becsület-plakett 
A magyar városok közül első-
ként és egyedüliként Szeged 
kapta meg az Európa Tanács 
(ET) Becsület-plakettjét. A ki-
tüntetést a hétvégi Európa Fesz-
tiválon Benno Zierer, az ET Eu-
rópa-dt'j albizottságának alelnö-
ke adta át Bartha László polgár-
mesternek. 

Két esztendővel ezelőtt az Euró-
pa Tanács Becsület-zászlaját, a 
hét végén pedig a Becsület-pla-
kettet kapta meg Szeged. A város 
a kitüntetések mellett egy új ün-
neppel is gazdagodott: immáron 
harmadik alkalommal rendezték 
meg a városban az Európa Feszti-
vált, ünnepi közgyűléssel. 

- Egy ilyen ünnepi alkalom jó 
arra, hogy számot adjunk az el-
múlt négy esztendőben elvégzett 
munkáról, de nem a statisztika, 
hanem a hagyományok oldaláról 
megközelítve az elmúlt időszakot 
- fogalmazott ünnepi beszédében 
Bartha László. A polgármester 
Máray Sándort idézve mondta: 
„Eleted a haza életének egy pilla-
nata". Bartha László szerint min-
den szegedi polgármester szobája 
falán ott kell lennie Klebelsberg 
Kunó egykori kultuszminiszter, 
Glattfelder Gyula megyés püspök 
és Szent-Györgyi Albert No-
bel-díjas tudós portréjának. 

A plakettet Benno Zierer (jobbról) adta át Bartha László polgármesternek. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon 

A hirtelen jött népszerűségnek 
köszönhetően a tv2 szombat es-
ti Big Brother című műsorában 
több alkalommal szerepelhet-
tek a Nagy Ttestvér házában élő 
csongrádi Gyovai Szabolcs (Sza-
bi) fan-clubjának tagjai. 

Csökkenhet az adóterhelés 
lövőre 650 ezer forintig húsz, e fölött egymillió 
350 ezer forintig harminc, míg az ezt meghaladó 
éves jövedelmeknél negyven százalékos lesz a 
személyi jövedelemadó kulcsa - mondta László 
Csaba a kormányülést követően vasárnap. 

A pénzügyminiszter bejelentette, hogy magán-
nyugdíj-pénztári tagdíj 6 százalékról 8 százalékra 
emelkedik és januártól ismét kötelező lesz a pálya-
kezdők belépése a magánnyugdíj-pénztárakba. A 
tételes egészségügyi hozzájárulás összege januártól 
havi 4 5 0 0 forintról 3 4 5 0 forintra csökken. További 

adókedvezményként a kormány megszünteti a 
tőzsdei árfolyamnyereség adóját, a mezőgazdasági 
őstermelők adómentes bevételének értékhatára pe-
dig 250 ezer forintról 350 ezer forintra nő. 

László Csaba hangsúlyozta, hogy 2003 az adó-
csökkentés első éve lesz, a nettó keresetek növe-
kedése lényegesen meghaladja majd a bruttó kere-
setekét. A kormány döntött arról is, hogy válto-
zatlanul három százalék marad az egyéni egész-
ségügyi járulék mértéke. 

További részletek a 2. oldalon 

Világbajnok lett 
a Haller-Pető páros 

Az egyes adatok szerint a legné-
zettebb hazai televíziós produkció 
hét végi jelölőműsorában a csong-
rádi élő helyszíni jelentkezések 
alkalmával a „fél ország" megis-
merhette Surányi Évát, aki fél éve 
Szabi barátnője, de szintúgy lát-
hatták és hallhatták a nézők Sza-
bi szüleit, sőt: megcsodálhatták 
legkedvesebb lovát, Robit is. A 
kisváros Gróf Andrássy utcájában 
hat órán át tartott a fergeteges 
hangulatú buli, melynek résztve-
vői az ország minden szegletéből 
érkeztek. A Szabi Fan-club szerve-
zői ezentúl minden szombaton 
tartanak összejövetelt, s a tv2 bu-
dapesti stúdiójában is több alka-
lommal vendégek lesznek. 

Szabi barátnőjét , Surányi Évit (balról) már a Gyovai család tagjának tekint i - jelentette be a fiú any-
ja, Klári ország-világ és Tyíl Attila műsorvezető előtt. Fotó: TésíkAttila Bővebben a 8. oldalon 

A győzelem utáni pillanatok. 

A Haller Ákos Démász-Szeged 
VSE), Pető Tibor (Vác VEC) al-
kotta kétpárevezős egység Sevil-
lában megvédte Luzernben meg-
szerzett világbajnoki címét. A 
magyar duó rendkívül okosan, 
taktikusan versenyezve utasítot-
ta maga mögé riválisait. 

MTI telefotó/EPA/IuIio Munoz 

A megyei csapatok közül ide-
genben nyert a Pick és a Liss-
HNKC kézilabdacsapata, otthon 
diadalmaskodtak az NB Il-es 
makói labdarúgók, a MÉH-Szen-
tes pedig győzött a HFC ellen. 

Tudósításaink A Dél Sportja mellékletben 
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