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a l e g u t ó b b i 
f e l a v a t o t t a k 

| U A római Szent Péter téren II. János Pál 
pápa legutóbb, 2004 októberében az 
utolsó magyar királyt, IV. Károlyt, előtte 
pedig Batthyány-Strattmann Lászlót, „a 
szegények orvosát" avatta boldoggá. 
Mindkét esetben hosszú évekig tartott a 
beatificatio. Az eljárás gyorsítására rit-
kán, kivételes esetben kerülhet csak 
sor. Legrövidebb idő alatt az 1997-ben 
elhunyt apácát, a szeretet misszionári-
usát, a kalkuttai Teréz anyát avatta bol-
doggá a szentatya 2003 októberében. 

Zenthének 
átadták 
az oklevelet 
Zenthe Fe-
rencnek (ké-
pünkön) szer-
dán nyújtotta 
át a nemzet 
színésze okle-
velet Jordán 
Tamás, a 
Nemzeti 
Színház igazgatója; a kitüntető 
cím birtokosai a budapesti 
Gundel étteremben ünnepelték 
meg az eseményt. 

„A magyar nyelv ápolásáért, a 
nemzeti irodalom tolmácsolásá-
ért, a nemzeti színjátszás fejlesz-
téséért és népszerűsítéséért a 
nemzet színésze címet adomá-
nyozom" - olvasta fel lordán Ta-
más az oklevél szövegét. 

Zenthe Ferenc neves színész-
társai - Agárdi Gábor, Avar Ist-
ván, Garas Dezső, Kállai Ferenc, 
Komlós luci, Máthé Erzsi, Psota 
Irén, Raksányi Gellért és Törő-
csik Mari - körében vette át az 
oklevelet. 

A 84éves, kétszeres Jászai Ma-
ri-díjas, érdemes és kiváló mű-
vészt, Kossuth-díjas színmű-
vészt a nemzet színészei a múlt 
héten választották maguk közé a 
közelmúltban elhunyt Bessenyei 
Ferenc helyére. 

Az öt éve alapított nemzet szí-
nésze elismerést a jutalmazottak 
életük végéig viselik; a kitüntető 
címet egyszerre tizenketten bir-
tokolhatják, s ha valamelyikük 
elhalálozik, a címet újraadomá-
nyozzák. 

Az oldott hangulatú ünnepsé-
get követően - amelyen Darvas 
Iván és Berek Kati betegség miatt 
nem tudott részt venni - Zenthe 
Ferenc a sajtónak azt mondta: 
nagyon jó érzés, hogy kollégái rá 
szavaztak, és, hogy a közönség 
ennyire szereti öt. 

Felidézte, hogy amikor Jordán 
Tamás felhívta a hírrel, szinte 
megnémult. 

Változik 
a diák-
igazolvány 
A jelenleginél egyszerűbb és átlát-
hatóbb lesz a diákigazolványok 
igénylési rendszere, és csökken á 
visszaélések lehetősége. 

A közoktatásban hat évről nyolc 
évre nő a diákigazolványok érvé-
nyességi ideje. Csekély mérték-
ben, de emelkedik a diákigazol-
ványok ára: a közoktatásban 
500-ról 550 forintra, a felsőokta-
tásban 1500-ról 1600 forintra. A 
tanköteles korúak esetében mat-
rica nélkül is érvényes lesz a di-
ákigazolvány azon tanévet köve-
tő október 31-ig, amelyben a ta-
nuló 18. életévét betölti. 

Egyszerűsödik az igénylés: a diá-
kok az igazolványt a felvételi Lapon 
igényelhetik, a felsőoktatásban 
részt vevők pedig idén szeptember-
től teszt jelleggel elektronikus úton 
is megkérhetik a diákigazolványt. 

A visszaélések elkerülése érde-
kében szigorodnak a diákigazol-
vány kiadásának feltételei, és 
emelkednek az elveszettnek be-
jelentett papírok pótlási költsé-
gei. Az érvényesítő matricákon a 
felsőoktatási karok rövidítései is 
láthatóak lesznek. 

Folkfarsang 
Farsangi táncházat rendez január 
27-én 20 órától a szegedi Dugo-
nics András Piarista Gimnázi-
um. A Folkfarsang címmel meg-
hirdetett estén két szegedi zene-
kar játszik. Moldvai népzenét 
hallhatunk a Detot Berbecs és a 
Cinkák Zenekartól, a Rozsda-
maró Zenekar pedig erdélyi és 
magyarországi népzenét játszik. 

Elindították az egyházi eljárást a néprajz nemzetközi hírű szegedi kutatója ügyében 

Boldoggá avatnák Bálint Sándort 

Szegedi jogász sikere 

Vágó István műsorában lett milliomos 

A római katolikus egyház elindította azt 
a hosszú és bonyolult eljárást, amelynek 
végén boldoggá avathatják a huszonöt 
évvel ezelőtt elhunyt nemzetközi hírű 
szegedi néprajztudóst, Bálint Sándort. 

A szentek és boldogok tisztelete a katoli-
kus egyházban ma is elevenen él, az utób-
bi években több 20. században elhunyt je-
les magyar személyiséget is boldoggá ava-
tott II. János Pál pápa. Gyulay Endre sze-
ged-csanádi megyés püspök nemrégiben 
elindította a beatificatiót, azaz a hosszú és 
bonyolult boldoggá avatási eljárást Bálint 
Sándor, az 1980-ban autóbalesetben el-
hunyt szegedi néprajztudós ügyében. 

- Már elküldtem Rómába jóváhagyásra 
a szükséges dokumentációt, és folyamat-
ban van a történelmi és a teológiai döntő-
bizottság összeállítása és kinevezése is. A 
közeljövőben megjelenik a felhívásunk a 
sajtóban, amit püspöki körlevélben is 
közzéteszek. Ebben arra kérjük mindazo-
kat, akik tanúként bármilyen pozitív vagy 
negatív dolgot tudnak Bálint Sándorról, 
hogy jelentkezzenek - mondja Gyulay 
Endre püspök. - Ha szabad egy autós pél-
dával élnem: jelenleg az első fokozatban 
vagyunk, és az ötödik még messze van, de 
már elindultunk, és minden lépésnek 
pontosan utána néztünk. 

A rendkívül szigorú eljárást egy perhez 
lehetne hasonlítani, amelynek ügyésze az 
egyházmegyét is képviselő Kiss Imre lesz. 
Az ő feladata, hogy minden negatívumot, 
esetleges terhelő vallomást összegyűjtsön. 
A tulajdonképpeni bíró szerepkörét 
ugyanaz a Páter Szőke János Szalézi Don 
Bosco szerzetes tölti majd be, aki annak 
idején Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás és Apor Vilmos püspök boldoggá 
avatásának ügyét is vitte - tudtuk meg 
Gyulay Endrétől, aki szerint több évig tar-
tó folyamatra számítanak, amelynek nem 
lehet megjósolni a végét. Mindszenty bol-
doggá avatási perében például több mint 
nyolcvan tanút hallgattak meg - ezeket a 
dokumentumokat olaszra lefordítva a Va-
tikánba kell elküldeni. Amennyiben a je-
lölt nem vértanú, a boldoggá avatásának 
feltétele az is, hogy elismerjenek egy cso-
dát, ami hozzá fűződik. 

- A meghirdetéskor kérjük majd a híve-

ket, hogy imádkozzanak a boldoggá avatá-
sért, ugyanakkor kérjék Bálint Sándor 
pártfogását is bizonyos ügyekben. Történt 
már néhány imameghallgatás, de ezek 
nem nevezhetők csodának - tájékoztatott 
Gyulay Endre, aki szerint a római katoli-
kus egyház a boldoggá avatással kiemeli 
azokat, akik a hitükben vagy a szeretetük 
gyakorlásában Krisztus tanításai mellett 
helytálltak, és ezzel példaképül szolgál-
hatnak. 

A szakrális néprajzot kutató Bálint Sán-
dor a legnehezebb időkben is, amikor nem 
illett annak lenni, mindig hitvalló és nyíl-
tan templomba járó ember volt. Szelídsé-
géről és megbocsátókészségéről legendá-
kat mesélnek. Egyszer összetalálkozott 
Pesten azzal az emberrel, aki a házkuta-
tást vezette nála, és nemcsak köszöntötte, 
hanem barátságosan el is beszélgetett ve-
le. Amikor felesége megbetegedett, azon-
nal visszafogadta és ápolta. Soha, senkivel 
szemben nem volt benne egy szikrányi 
bosszúállás sem. 

Érdekesség, hogy a jelenlegi egyházfő, II. 
lános Pál egymaga több új boldogot és 
szentet avatott, mint összes hivatali előd-
je együttvéve. Gyulay Endre szerint ennek 
az az oka, hogy szeretnék megmutatni 
azokat a példaképeket, akik maiak, tehát 
nem az első vértanúk idejében, nem is a 
középkorban éltek, és azt bizonyítják: ma 
is lehet az egyház tanításaira építve embe-
ri életet élni. 

H. ZS. 
A titkosrendőrség 1961. április 21-én az utcán készült felvétele Bálint Sándorról 
(balról) 

Lakáshitelét törleszti Korsós 
Béla abból a másfél millió fo-
rintból, amelyet Vágó István 
vetélkedőjében nyert. A fiatal 
jogász még soha nem vett részt 
kvízműsorban, ezért kicsit iz-
gult, mégis jól érezte magát a 
stúdióban, ahol milliomos 
lett. 

Másfél millió forintot nyert a 
Legyen ön is milliomos című 
vetélkedőben egy harmincéves 
szegedi jogász. Korsós Béla ez-
előtt még soha nem vett részt 
televíziós kvízműsorban, első 
próbálkozásával így nagyon elé-
gedett. 

- Már az elején nagy sze-
rencsém volt, hiszen 4-5 tele-
fonos hivás után bejutottam 
a stúdióba - mesélte. - A je-
lentkezők közül minden alka-
lommal százat sorsolnak ki, 
akiknek feltesznek egy sacco-
lós kérdést, hogy kiválasszák 
közülük a tíz játékost. Ne-
kem azt kellett megtippel-
nem, hogy hány szakácsot 
hozott magával Magyaror-
szágra Sophia Loren. Har-
mincat mondtam, és mint 
utóbb kiderült, nem is téved-
tem nagyot, mert 25 volt a 
helyes válasz. 

A fiatal jogász elmondta, na-
gyon izgult a műsor felvételén, 
ennek ellenére jól érezte ma-
gát. 

- Furcsa, hogy a nézők és a ka-
merák kereszttüzében hogy el 
tud bizonytalanodni az ember! 
Sokszor nem mertem elsőre 
megjelölni azt, ami eszembe ju-
tott. 

Egyetlen kérdés sem volt 
egyébként, amely miatt bán-
kódna, hogy nem tudta, annak 

A műsor másnapján a kollégák egy monitorra ragasztott Vágó fotóval, valamint egy szellemes 
felirattal lepték meg Korsós Bélát Fotó: Mískolczi Róbert 

ellenére sem, hogy volt, ame-
lyikre két segítséget is elhasz-
nált. 

- A nitrogénről szóló kérdésre 
otthon biztos rávágtam volna, 
hogy nem alkálifém, ott azon-
ban elbizonytalanodtam, ráadá-
sul a közönség után még egy se-
gítséget elhasználtam. De az vi-
gasztal, hogy a hárommilliós 

kérdésnél a felezővel sem men-
tem volna sokra. 

Béla így végül csak tippelni tu-
dott, kiről írt operettet Lehár Fe-
renc. Vesztenivalója nem volt, 
de nem is sikerült megdupláz-
nia addigi nyereményét, így is 
milliomosként hagyhatta el a 
stúdiót. Igaz, a pénzt még nem 
utalták át a számlájára. 

- Van egy nagy lakáshitelünk. 
Tudom, nem túl romantikus, de 
valószínűlég ezt fogjuk befizetni 
a nyereményemből. Persze ha 
marad belőle valamennyi, lehet, 
hogy elmegyek a feleségemmel 
egy hosszú hétvégére valahova, 
de erről eddig még nem beszél-
tünk. 

TÍMÁR KRISZTA 

Béla, 
a keresett 
Korsós Bélát egy időben foly-
ton a Délmagyarország szer-
kesztőségében keresték telefo-
non. Hiába. Fogalmunk sem 
volt, ki lehet Korsós Béla, arról 
sem, miért nálunk keresik. 
Idővel kiderült róla. hogy az 
APEH embere lehet, mert más 
megyékben dolgozó adóhiva-
tali emberek, illetve aggódó 
ügyfelek keresték. Akadtak, 
akik nem hitték el, hogy nem 
tudjuk adni Bélát, sőt kapcsol-
ni se tudjuk, ő nem a mi Bé-
lánk. - Nem lehet, hogy csak 
kilépett rágyújtani ? - kérdez-
ték gyanakodva. - Nem -
mondtam. - Szerintem Béla 
nem dohányzik. - Na, ugye, 
mégiscsak maguknál dolgo-
zik! -igya telefonáló hölgy, di-
adalmasan. Amikor a szobá-
ban dolgozó újságírók egyike 
meglátta a televízióban a sze-
gedi játékost, azonnal fölhívta 
a többieket. Az egész szoba 
szorított „a mi Bélánkért". Aki 
most elmondta: ó sosem dol-
gozott az APEH-nél, ám az 
édesapja valóban az adóhiva-
tal munkatársa. 

Mindebből nemcsak az kö-
vetkezik, hogy ez a világ néha 
kedvesen kicsi is tud lenni, 
hanem az is, hogy a fiatalem-
bernek nyilván nem okoz sok 
fejtörést: vajon szerepelnie 
kell-e adóbevallásában a nye-
reménynek? 

B.A. 


