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WLASSICS GYULA DÍJAS 
Bálint M á r t a művelődésszervező - pedagógus, ügyvezető igazgató 

Bálint Márta Makó közművelődésének általánosan elis
mert, kiemelkedő szervezője három évtizede. Mindig megújuló 
egyedi ötleteinek, kezdeményezéseinek, azok szakszerű megva
lósításának és közönségszeretetének köszönhető elsősorban, 
hogy példa értékűen megsokasodtak a mindenki számára hely
ben elérhető, igényes kulturális programok. 

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar - mű
velődésszervező szakán szerzett diplomát 1979-ben, már a ma
kói Művelődési Központ munkatársaként. Átmenetileg 5 évig 
tanított a Belvárosi Általános Iskolában, ám utána visszatért 
igazi hivatásához, az első munkahelyére. A Művelődési Köz
pont feladatait 1996-től a Makó Város Önkormányzata által 
alapított Makói Kulturális - Közművelődési Kht. látja el, mely
nek megalakulása óta ügyvezető igazgatója. Emellett 1998-
1999. között a város közművelődési feladatait is koordinálta. A 
Makovecz Imre tervezte impozáns, a városi kisszínház és műve
lődési központ funkcióját betöltő Hagymaház és Szabadtéri 
Színpad, a Városi Sportcsarnok, a Sátorcsarnok, továbbá az 
extrém sportpálya Bálint Márta szakmai vezetésével évről évre 
bővülő kínálattal, magas szakmai színvonalon szolgálja ki Makó 
és térsége lakosságát, valamint az idelátogatókat. 

Az általa vezetett intézmények széles közönségbázisra épülő, 
kiemelkedő színvonalú kulturális és sportprogramjai az időseb
beket és a fiatalokat egyaránt megszólítják. Az ő nevéhez fűző
dik Makón számos egyedi kulturális rendezvény ötlete és meg
szervezése. Az utóbbi egy évtizedes tevékenységét többek kö
zött olyan programok fémjelzik, mint a Nemzetközi Művészeti 
Fesztivál, a hagyományos Újévi Koncert, a Rockfesztivál, a 
hagymakarnevál, a bálok báljaként számon tartott Hagymabál, 
a több napos Makói Operettfesztivál - a műfaj legjobbjainak 
részvételével — és az egész héten át tartó Makói Muzsika zenei 
fesztivál (amelyen tavaly többek között Gregor Józsefet és bará
tait láthattuk, hallhattuk), valamint a Páger Antal emléknap 
és a Páger Színészdíj adományozása, melyek a helyi kulturális 
élet kiemelkedően népszerű eseményeivé váltak. Emellett évi 
közel 20 kiállítás és megannyi nívós színházi előadás megszer
vezésével szolgálja az itt élők korszerű művelődését, a művészi 
ízlés fejlesztését nagy megelégedésre az általa vezetett intéz
mény. A Sportcsarnok európai és világversenynek is adott mái-
otthont. 

Az évente megrendezett Makói Nemzetközi Hagymafeszti
vál és a Makó Expo kulturális programjainak kialakításával és 
megvalósításával kimagaslóan hozzájárult e rendezvények sike
réhez és nemzetközi elismertetéséhez. Ugyancsak az általa veze
tett kht. munkatársainak a közreműködésével szervezi meg év
ről évre az önkormányzat a nemzeti ünnepek programjait, a 
Városnapot cs a majálist, a városi gyermeknapot és a Grafikai 
Alkotótelepet. Bálint Márta hasonlóan aktív részese a város 
művelődésébe szintén új elemként bekerült, Az év mottója kö
ré csoportosuló rendezvényeknek (Gyermekek éve, Fiatalok 
éve, Idősek éve, Városrészek éve, a Családok éve, s idén a 
Pulitzer József Emlékév). 

A magas szintű hang-, fény- és színpadtechnikával megva
lósuló rendezvényei szinte kivétel nélkül teltházasak, hiszen 
nagy részük már regionális jelentőségű. Ezt példázza, hogy az 

alig több mint 25 ezer fős kisvárosban 2001-ben 300 ezren, 
2004-ben már több mint 350 ezren nézték - hallgatták meg 
rendezvényeit, s ez a nézőszám állandósult. A számszerűségében 
és műfajában egyre bővülő, értékes programkínálattal párhu
zamosan a kht. az alapítását követő első évi saját árbevételét 
mára a hússzorosára tudta emelni. A gyakran valóban csak 
„jelképes" jegyárak mellett a kht. tevékenysége nyereséges. 

Bálint Márta és az általa vezetett intézmény hatékonyan 
együttműködik az önszerveződő civil művelődési egyesületek
kel, baráti körökkel, melyek az ő menedzselő, segítő munkája 
nélkül nem alakultak volna meg, és talán ma sem működné
nek. 

Igényes szakmai tevékenységével, hatékony vezetői munká
jával kimagaslóan hozzájárult ahhoz, hogy már a város cs nyu
gat-európai vendégei is kezdik Makót a „kultúra városaként 
emlegetni, ahol az értékek mentén szerveztídnek az esemé
nyek". A színes kulturális élet élhetőbbé teszi a várost és térsé
gét, növeli vonzerejét, versenyképességét. A korszerű művelő
dést szolgáló itteni újszerű eseményekre, módszerekre gyakran 
az országos sajtó is felfigyel. 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó vá
ros fejlődése, kulturális értékeit növelő, eredményes munkája 
elismeréséül Bálint Mártát 1998-ban a Makó Város Közszolgá
latáért, az általa vezetett kht.-t pedig 2004-ben a Makó Város
ért helyi kitüntetésben részesítette. 
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