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Egy Essenből Rúzsára érkezett 
Maria Rosa Mystica-szobor ú j 
„barlangját" áldotta meg Kre-
tovics László pápai prelátus a 
település katolikus templomá-
nak búcsúján. A vasárnapi ren-
dezvényt levélben köszöntötte 
Mádl Ferenc és Orbán Viktor. 

Urunk színeváltozásának ünne-
pén tartották Rúzsa katolikus 
templomának búcsúját. A teg-
nap rendezett ünnepséget szá-
mos jeles közéleti személyiség, 
köztük Mádl Ferenc köztársasági 
elnök és Orbán Viktor exminisz-
terelnök is levélben üdvözölte. 
Az ünnepség fénypontja a mil-
lenniumi évben Rúzsára érkezett 
Maria Rosa Mystica-szobor új 
helyének megáldása volt, ame-
lyet a szertartás után egy, a temp-
lom udvarán épített „Mária-bar-
langba" helyeztek el. 

A rendezvényen ünnepi beszé-

det mondott Bán fi Tamás alpol-
gármester, aki egyben a katolikus 
egyházközség világi vezetője is. 
Kiemelte: a község hívei számára 
is nagyon fontos a búcsú ünne-
pének vallási jelentőssége, Jézus 
színeváltozása. Ez szimbolizálja 
a hívek számára a keresztáldozat 
gyümölcsének, a megváltásnak a 
reménységét. Legalább ennyire 
fontos a híveknek Mária tisztele-
te, amelyet a Maria Rosa Mysti-
ca-szobor is jelképez. 

- A szobor neve azt jelenti: 
Mária a titokzatos rózsa. Erede-
te egy Mária-jelenésre vezethető 
vissza, egy ápolónőnek nyilat-
koztatta ki ezt a nevet maga a 
Szúzanya, jelentése: a tövises, 
ágas-bogas élet csúcsán gyönyö-
rű és illatos virág az Isten szere-
tete. A tisztelet Európa-szerte 
elterjedt, a jelenés mintájára 
szobrot formáztak, ennek ki-
sebb másolatait tízezer számra 

készítik a világ templomai szá-
mára, a rúzsai Essenből, a né-
met püspöki székhelyből érke-
zett. A barlangba kerülve a hí-
vek végre méltó környezetben 
imádkozhatnak a szobor előtt a 
Szűz közbenjárásáért - mondta 
a világi elnök. 

A „barlang" készítője Csanádi 
Mihály volt, aki korábban az egy-
házközség imaházát is társadal-
mi munkában építette. Mint azt 
lapunknak elmondta: a jelenlegi-
nél modernebb kivitelű szobor-
tartót képzelt el, ám terveit 
egyeztette a plébános elgondolá-
sával, így készülhetett el a jelen-
legi „barlang". Megtudtuk: az 
asztalosmunkákat is helybeli fia-
tal mester vállalta - természete-
sen ingyen. 

A misét Kretovics László pápai 
prelátus mutatta be. A szentbe-
szédben mindenek előtt utalt Jé-
zus színeváltozásának jelentős-

ségére, és kiemelte: úgy tapasz-
talta, hogy a ruzsaiak kivételes 
érzékkel bírnak Krisztus titka, 
azaz az üdvösség és megváltás 
ígérete i ránt Fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy nemcsak a 
hagyományos vallásosságukat 
vállalók, hanem a „nagylelkű és 
tisztaszívű" rúzsai polgárok kö-
zött is méltó helyt kapott a meg-
áldott Mária-szobor. Utalt rá: az 
emberek igazán értékes életet 
csak megtért, „új" emberekként 
élhetnek, ezért akár mindennap 
újra- és újra szükséges lehet a 
megtérés. A szentmise végén ün-
nepélyesen átadták a templom 
nyolc új, szenteket ábrázoló 
üvegablakát. 

A nap délutánján önvédelmi és 
fegyveres, sőt mentős bemutató-
ra is sor került. A vásártéren 
egész nap kirakodóvásár várta az 
ünneplőket. 

I. sz. 

Rendkívüli ellenőrzéseket tartott azÁNTSZ 

Hiányosságok miatt bírságok 
Súlyos hiányosságot nem találtak, ezért 
nem zártak be Csongrád megyei vendég-
látóhelyet a tisztiorvosi szolgálat munka-
társai. A háromnapos rendkívüli ANTSZ-
ellenőrzés során azonban sok szabályta-
lanságot találtak, ezek miat t jelentős bír-
ságokat szabtak ki. 

A múlt héten országszerte kiemelt ellenőr-
zést tartott az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ). Csongrád 
megyében az idegenforgalmi szempontból 
frekventált helyeken üzemelő vendéglátó 
egységeket keresték fel a szolgálat munkatár-
sai. Az akcióról a ÁNTSZ megyei tisztiorvo-
sa, Gera Katalin tájékoztatta lapunkat. 

Megyénkben összesen 24 vendéglátóhe-
lyen jelentek meg az ÁNTSZ munkatársai: 
tizennyolc vendéglőben, három cukrászdá-

ban, egy-egy tej ivóban, sörözőben és bisztró-
ban tartottak kiemelt élelmezés-egészség-
ügyi ellenőrzést. 

Az ellenőrök több szempont szerint dolgoz-
tak. Többek között azt vizsgálták, megfele-
lő-e a hűtőkapacitás, illetve azt, hogy az élel-
miszereket szakszerűen tárolják-e. Vizsgál-
ták a technikai berendezések állapotát, az ál-
talános tisztaságot, a padlóburkolatok és a 
falak épségét, a készételek tárolásának mód-
ját, s nem utolsósorban a melegben legveszé-
lyesebbnek tartott élelmiszer, a tojás fertőtle-
nítésének szabályosságát. 

A kézfertőtlenítő, az egészségügyi vizsgálat 
hiánya, a szabálytalan ételtárolás- és hűtés -
ezek voltak a leggyakoribb hibák. Az ellen-
őrök találtak lejárt szavatosságú terméket, 
piszkos falat és volt olyan vendéglő, ahol 
nem előírás szerint fertőtlenítették a tojást. 

Egy vendéglőt azért bírságoltak meg, mert a 
dohányzóhelyet nem a szabályoknak megfe-
lelő helyen jelölték ki. 

Olyan súlyos szabályszegés sehol sem tör-
tént, amely bezárást indokolt volna. 

Négy esetben róttak ki összesen 35 ezer fo-
rint helyszíni bírságot, egy helyen 50 ezer fo-
rint egészségvédelmi, egy esetben pedig 80 
ezer forint minőségvédelmi bírságot. Sza-
bálysértési határozat egy vendéglátóhely el-
len született, a tulajdonosnak 30 ezer forin-
tot kellett fizetni. 

A tisztiorvosi szolgálat ellenőrei a vizsgált 
24 vendéglátóhelyen 243 ételmintát is vet-
tek. Ezek laboreredménye a jövő héten vár-
ható, de azt már megállapították, hogy szal-
monellabaktérium egyetlen mintában sem 
volt. 

K. K . 

Kiságyra csúszó bútorvédő fólia okozta a tragédiát 

Hét hónapos kisbaba 
halála Mórahalmon 
Folytatás az 1. oldalról 

Beszélgetésünk alatt ért mellénk 
Somogyi fános, aki a városból jár 
ki a tanyára, öntözni, kapálni. Ő 
sem tudott még a családot sújtó 
csapásról. A gyerekek édesapját 
dolgos embernek ismeri, kami-
onsofőrként dolgozik, sokat van 
távol. 

Úgy tudják, a ház tetőszerke-
zetét újították föl. Éppen a gyász-

ba boruló tanya közelében áll-
tunk, az akácokkal szegélyezett 
útról a tető alatti átépített hom-
lokzat is látszott. Az ott lakók 
nem adtak életjelt magukról, egy 
arra járó férfi annyit mondott, 
látta őket elmenni. 

7hczakov Szilvána, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense tájékoztatása sze-
rint a haláleset körülményeit 
vizsgálják. 

Leengedik a Tisza-tavat, ha kell a víz a déli folyószakaszon 

Tovább apadhat a Tisza 
A Tisza vízállása tartósan ala-
csony, kivételes állapotról azon-
ban még nincs szó. A gazdálko-
dóknak jut víz öntözésre, s az 
utóbbi időben a vízjogi engedé-
lyek kiadását is felgyorsították. 

A múlt heti áradás után újra 
apad a Tisza és a Maros, csütör-
tökön Szegednél 121 centiméter 
volt a vízszint, ez 43 centivel ke-
vesebb a sokéves átlagnál. A víz-
hozam jóval kisebb, mint az au-
gusztusra számított középérték. 

Ha tovább csökken a középső és 
az alsó szakaszra érkező vízmeny -
nyiség, szóba kerülhet a Tisza-tó 

vízszintjének csökkentése 
mondta lapunknak Dobi László. 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (Ativizig) főmérnöke 
elmondta: létezik egy forgató-
könyv az aszálykárok elhárításá-
ra. Ha szükséges, napi egy centi-
méternyit le tudnak engedni a Ti-
sza-tóból, ami jelentősen növelné 
a folyó vízhozamát. Ez azért is 
fontos, mert Szolnok a Tiszából 
nyer ivóvizet, így szükség esetén 
biztosítani lehet a város ellátását. 
Akár egy hónapig is képesek Kis-
körénél apránként apasztani a Ti-
sza-tavat anélkül, hogy a tó élővi-
lága veszélybe kerülne. Három 

nap alatt annyi vizet engedhetnek 
le így a folyón, mint amennyi az 
atkai holtágban található. 

A Tisza-tóból juttatnak vizet a 
Körösökbe is, hogy azok élővíz jel-
legét megőrizzék - mondta Dobi 
László. A folyó három ágán össze-
sen másodpercenként öt köbmé-
ternyi víz érkezik Romániából. 
Ehhez a Nagykunsági főcsator-
nán keresztül még másodpercen-
ként tizenhat köbmétert vezet-
nek, így a Körös valóban folyónak 
tűnik a magyar szakaszon. 

A Tisza alsó szakaszán a vizet 
visszatartja a határtól száz kilo-
méterre megépült becsei duz-

zasztó is. így biztosítottak a IV. 
osztályú nemzetközi vízi út para-
méterei. A folyón Csongrádig 
legalább hetvenöt méter széles-
ségben megvan az 1500 tonnás 
hajók számára szükséges 2,5 
méteres vízmélység - tájékozta-
tott Keller Péter. A vízügy folyó-
szabályozási ügyintézője hozzá-
tette: Csongrád fölött csak II. 
osztályú a vízi út, kisebb hajók-
kal járható. A hajósok sokszor 
arra várnak, hogy a csúcsra járó 
kiskörei erőmű által hirtelen át-
engedett nagyobb vízmennyiség 
leemelje őket egy homokpadról. 

M . B. I . 

Méltó helyre került Maria Rosa Mystica szobra 

Búcsút ünnepeltek Rúzsán 

Kretovics László pápai prelátus megáldotta a rúzsai Mária-szobor új helyét. Fotó: Illyés Szabolcs 

Könnyű hal, 
nehéz háló 
PANEK SÁNDOR 

A magyar brókerbotrány lassan versenyre kelhet a Megveszem 
ezt a nőt című brazil sorozattal: a felszínre kerülő érintettségek, 
vádak, cáfolatok és víszontvádak snittjei között az ember logiku-
san ugyan nem tud eligazodrti, de abban biztos lehet, hogy az ügy 
ismert vagy rejtőzködő szereplői nem tették még ki összes lapju-
kat. A kiterjedt bűnügy hivatalosan egyelőre a magányosan, min-
denkit megtévesztve sikkasztó bróker ügyének számít, de nincs 
az az ember Magyarországon, aki komolyan gondolná, hogy több 
milliárdnyi közpénzzel magányosan lehet piramisozni. 

A kialakult médiakép tükrében két - egyformán lesújtó - ma-
gyarázat lehetséges: vagy az exnepper egyedül, saját dörzsöltsége 
révén képes volt milliárdokat törvényellenesen forgatni, s azok, 
akik ebből hasznot húztak most bevonták alóla a politikai, kap-
csolati védőhálót vagy pedig a tőzsdén ügyeskedő Kulcsár eszköz 
volt bizonyos érdekcsoportok számára, s az ügy igazi felderítésé-
nek kulcsa nem is a bécsi fogdában, hanem itthoni cég- és párt-
irodákban keresendő. A két változatban az a közös, hogy mind-
kettő rálátást enged a rendszerváltozás utáni - szalonképesen fo-
galmazva - újraelosztásban kialakult viszonyok morális térképé-
re, elsősorban a pénz és a politika összefonódására. Egyszóval a 
korrupcióra. Nincs a világon akkora naivitás, amivel a korrupció 
feltevése nélkül magyarázni lehetne, hogy miért ennyire nehéz 
egy „kishalat", a sikkasztó brókert kiemelni, ha egyszer ő magá-
nyos elkövető. A jelek szerint nehezebb a hálót kihúzni, mint a 
halat. 

A brókerügy még ki sem pattant, már a pénzügyi felügyelet el-
nökének megtámadása után azt lehetett sejteni, hogy szétágazó, 
a politikát jócskán átszövő botrány van készülőben, amelynek 
szereplói nem olyan személyek, akiknek a gyors kipakolás áll ér-
dekében. Kulcsár Attila is érzékelhette ezt a helyzetet, amikor 
bukását érezve - alighanem a színjáték részeként - politikai.vé-
delmet kért (és nem kapott) a Fidesz frakcióvezetőjétől, majd a 
titkosszolgálat vezetőjéhez fordult, de ezután diplomáciai véde-
lem alatt álló autón sikerült elhagynia az országot, s bécsi letar-
tóztatásával legalább fél évre biztosította, hogy Magyarországon 
nélküle folytatódjék a nyomozás is, a ködösítés is az ügyben. A 
nyilvánosság előtt apadó diszkréciójú rugdosódás folyik a két poli-
tikai oldal között, amit a közönségnek lassan már lehetetlen ér-
telmezni. Jelenleg kideríthetetlen, hogy a kormány tisztségvise-
lőinek milyen kapcsolata volt a brókerrel, milyen zsebekben kö-
tött ki a felhasznált állami pénz, milyen úton vándorolt végig, 
volt-e köze a pénzügyi felügyelet elnökének megtámadásához; 
vagyis a legfontosabb kérdések kiderítése helyett az érintettek és 
hirbehozottak csatája folyik. A rendőrség természetesen nyomoz, 
de ahgha gondolhatja bárki, hogy a vádemelés pótolja majd a köz-
élet önreflexióit. 

A legrosszabb ebben az, hogy láthatólag rég túl vagyunk már a 
Watergate-ügy-szerű leleplezhetőségen, amikor az ember biztos 
lehetett abban, hogy a nyilvánosság ereje feltárja a törvénytelen-
ségeket. Az új politikai és gazdasági kommunikáció megtalálta a 
nyilvánosság ellenszerét: nem titkolózni kell, hanem szelektált, 
elterelő információkat csepegtetni a médiaközönségnek, úgy ját-
szani, hogy lehetőleg eggyel több adunk legyen, mint az ellenfél-
nek. Elvégre, hogyan lehet leleplezni azt az ügyet, amely látszólag 
már amúgy is a nyilvánosság előtt zajlik ? 

A tanya, ahol a tragédia történt. 


