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Idén két újabb partnerrel gyarapodik Makó 

Német, olasz, magyar testvérek és új érdeklődők 
Makó külpolitikája mozgalmas, 
idén két európai településsel, a 
német Löbauval és az olasz 
Martinsicuróval is bővül a test-
vérvárosok sora. Az is kiderült: 
az ukrán Voznyeszenszk is Ma-
kó testvérévé lenne. 

Ujabb testvérvárosi kapcsolatok 
kiépítésére van lehetősége Ma-
kónak, élénkül a város, sőt a kül-
földi települések önkormányza-
tainak érdeklődése is a térség 
iránt - tudtuk meg Gilicze János-
tól, a makói önkormányzat kül-
kapcsolatokért felelős alpolgár-
mesterétől. Elmondta: hazánk 
EU-tagsága mindenképpen von-

zóvá tette városainkat nem csak 
az uniós államok települései szá-
mára. 

- A Csongrád Megyei Közigaz-
gatási Hivatal hívta fel Makó ve-
zetés figyelmét arra a tényre, hogy 
egy román és egy olasz város is 
testvértelepülést keres magának, 
hiszen vonzónak ítélik meg egy 
dél-magyarországi kapcsolat ki-
építését. Makó külkapcsolati 
helyzete azonban most már any-
nyira élénk, hogy nem biztos, 
hogy lenne még energiánk két 
újabb partneri viszony kialakítá-
sára - fogalmazott az alpolgár-
mester. 

2005 egyébként is igen gazdag-

nak ígérkezik, hiszen a makói 
polgármester április elején írta 
alá az együttműködési szándék-
nyilatkozatot Löbau város ön-
kormányzatának vezetőjével. A 
tervek szerint azonban a lista 
még tovább bővül: a Makó Expón 
deklarálják ünnepélyesen a test-
vérvárosi kapcsolatot az olaszor-
szági Martinsicuro városával. 

- Egy-egy ilyen viszony a kül-
kapcsolati eredmények mellett 
mind kulturális, mind pedig gaz-
dasági szempontból jelentős fegy-
verténynek minősül. De különö-
sen fontosak az elsősorban gazda-
sági együttműködés céljából léte-
sülő kapcsolatok, ezek közé sorol-

ható a magyar vállalkozók úttörő-
munkájának eredményeképp az 
együttműködés Löbauval. Az uni-
ós közigazgatási feladatok megva-
lósításának tapasztalatcseréje a 
gyümölcse a most előkészítés 
alatt álló olasz testvérvárosi kap-
csolatnak, hiszen Martinsicuróba 
tavaly meghívták a makói kistér-
ség polgármestereit és jegyzőit, 
akik az uniós pályázati források 
elnyeréséhez szükséges lehetősé-
gekről is tájékozódhattak a hoz-
zánk képest több éves gyakorlat-
tal rendelkező olasz szakembe-
rektől-mondta Gilicze János, aki 
érdekességképpen hozzátette: az 
olasz város vezetése egy Itáliában 

élő, pitvarosi származású asszony 
ajánlása alapján döntött Makó 
mellett. 

A Maros-parti város külkap-
csolatai azonban nemcsak nyu-
gat, hanem kelet felé is bővülhet-
nek, hiszen a szintén testvérvá-
ros, Radomsko egyik ünnepén 
találkozhatott Siket István alpol-
gármester az ukrán Voznye-
szenszk delegációjával, amely-
nek tagjai jelezték: szívesen léte-
sítenének kapcsolatot Makóval. 
A határtól több mint ezer kilo-
méterre fekvő település számára 
hazánk uniós csatlakozásának 
tapasztalatai lennének vonzóak. 

I .SZ. 

MAKÓ TESTVÉRVAROSAI 
AOÁTÓL LÖBAUIG 
Makó rendszervá l tás utáni kül-
kapcsolat i munká jának ered-
ményeképp testvérvárosi kap-
csolatot újított , I l letve együtt-
működési megál lapodást írt a lá 
a szerb ia -montenegró i Adával 
1 9 9 6 - b a n , az erdélyi Csíkszere-
dával 1 9 9 2 - b e n , a sz lovákia i 
Zse l ízze l 1 9 9 7 - b e n . a lengyel-
országi Jasléval 1 9 9 8 - b a n , az 
izrae l i Kiryat Yam-mal 
2 0 0 0 - b e n , a lengyelországi Ra-
domskóval 2 0 0 3 - b a n , a német-
országi Löbauval pedig 
2 0 0 5 - b e n . 

Szeged 14. 
a hazai 
rangsorban 
Szeged 14. abban a rangsorban, 
amelyet a 2004-es vendégéjsza-
kák száma alapján állított össze a 
KSH. Szegeden tavaly 124 ezren 
töltöttek legalább egy éjszakát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A vendégéjszakák száma alap-
ján készített összeállítást a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
(KSH). Azt vizsgálták, hogy 
2004-ben hány bel- és külföldi 
turista töltött egy vagy annál 
több éjszakát a magyar fizető 
szálláshelyeken. Nem meglepő, 
hogy a 46 települést tartalmazó 
felmérésben Budapest vezet. Ta-
valy összesen 2 millió 338 ezer 
182 vendéget regisztráltak a fő-
városban, közülük 1 millió 900 
ezer látogató volt külföldi. Az 
összesítésben Budapestet Hévíz, 
Hajdúszoboszló, Siófok követik, 
a 14. helyen álló Szegedet meg-
előzte Sopron, Eger, Zalakaros 
és Pécs is. 

A felmérés szerint Szeged a 
belföldi turizmusban játszott ki-
emelkedő szerepet. A városban 
tavaly közel 38 ezer külföldi, s 
több mint kétszer ennyi belföldi 
vendéget regisztráltak. A 124 
ezer vendég összességében 184 
ezer 424 éjszakát töltött a város-
ban, tehát átlagosan másfél éj-
szakát. 2003-hoz képest 3,6 szá-
zalékkal nőtt a Tisza-parti város-
ba látogatók száma. 

- Az elmúlt esztendőben a bel-
földi turizmus élénkülését érez-
tük, a külföldi turisták száma 
csökkent a szállónkban - mond-
ta Makiári Lászlóné, a Forrás 
Gyógy- és Wellness Szálloda 
igazgatója. - A külföldi - főként 
német vendégek - távolmaradá-
sa egyrészt a német gazdaságnak 
tudható be, másrészt a nyugdíjas 
kedvezmények elvonásának. Ko-
rábban a biztosítótársaságok uta-
zási és gyógyászati kedvezmé-
nyekkel is támogatták a nyugdí-
jasokat, qzek azonban jórészt 
megszűntek. 

- Az elmúlt évben több mint 
36 millió külföldi látogatott Ma-
gyarországra, vagyis 1,2 száza-
lékkal többen, mint 2003-ban -
mondta lapunknak Kiss Korné-
lia, a Magyar Turizmus Rt. piac 
és termékelemzési irodájának 
vezetője. - A kereskedelmi szál-
láshelyeken több mint 1,0 millió 
vendégéjszakát töltöttek a turis-
ták tavaly. A turistaforgalom 
azonban nem változott, hiszen 
míg a, külföldiek több éjszakát 
aludták itt, addig a belföldi turis-
ták kevesebbet időztek a külön-
böző szálláshelyeken. 

Sószoba 
Ujabb sószobát adtak át tegnap a 
szegedi bölcsődehálózat számá-
ra. A Somadrin-klímaszobát -
amely a légzőszervi megbetege-
dések kezelésére, illetve megelő-
zősére alkalmas - a Dobó utcai 
bölcsődében alakították ki a Sze-
rencsejáték Rt. segítségével. 

A polgármester felavatta, a püspök megáldotta „a legszögedibb szögedi" felújított sírját 

Bálint Sándor emléke most is él 

A néprajztudós szerette volna, ha taníttatják a kislányt 

A balástyai Eszti néni mostanában rímeket ír 

Gyulay Endre megyés püspök áldotta meg a síremléket Fotó: Gyenes Kálmán 

A város, az egyetem és a közművelődési intéz-
mények vezetői, tanítványok és tisztelők em-
lékeztek tegnap a szeged-alsóvárosi temetőben a 
25 éve elhunyt Bálint Sándorra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A néprajztudós felújított síremléke előtt Botka 
László polgármester avatóbeszédében hangsúlyoz-
ta: egy város nem kövektől, nem épületektől, ha-
nem lakóitól, azok szellemiségétől lesz az, ami. 
Szegeden mindig voltak olyan egyéniségek, költők, 
írók, művészek, tudósok, akik nemcsak saját mű-
vészetükben, tudományukban, hanem szegedisé-
gükben is olyat alkottak, ami hírünket viszi szerte a 
világban. „A legszögedibb szögedi" a mezítlábas al-
sóvárosi cudar szegénységből indulva vált nagy te-
kintélyű professzorrá. A mindenen úrrá lévő szöge-
di akarat és túlélni tudás segítette a küzdelmes pá-
lyán, mottója - a világban helytállani - ma is érvé-
nyes tanítás. Szeged büszke nagy fiára, remélhető-
leg hamarosan emlékháza is megvalósulhat. 

A síremléket megáldó Gyulay Endre megyés püs-
pök Bálint Sándor mélyen vallásos hívő voltára, a 
tiszta és rendíthetetlen emberszeretetére emléke-
zett, és hangsúlyozta: a másság példás elfogadása, a 
nacionalizmus elutasítása, ugyanakkor a család, a 
haza és a szülőföld szeretete jellemezte. A megem-
lékezést ima és koszorúzás zárta. 

Bálint Sándor szerette volna, ha tanít-
tat ják Gera Esztert. A sors azonban más 
szánt a balástyai asszonynak, aki egész 
életében a földből élt férjével. A 83 éves 
Eszti néni első könyve 2000-ben jelent 
meg. Manapság már csak a maga kedvére 
ír. Eszti néni kislány korában Móricz 
Zsigmonddal is találkozott Bálint Sán-
dorék alsóvárosi házában. 

- Csak a földből éltünk a férjemmel - kez-
di visszaemlékezését a régmúlt időkre a 
családi ház szobájában a 83 éves Gera 
Eszter. - Sajnos nem tanulhattam, dol-
goznunk kellett. Az első könyvem Régi 
paraszti életünkre emlékezem címmel öt 
éve jelent meg. Még ma is írok, de inkább 
csak rímeket. Kis cédulára vetem a soro-
kat, aztán zsebre teszem. 

Eszti néniben - ahogy fogalmaz - még 
ma is forr valami. Elmondja, hogy a teme-
tőből hazajövet látja a kis templom tor-
nyát, alatta pedig a platánfákat. 

- Az én lelkemben a templom a jó anya, 
melynek a platánok jelentik a kötényét, 
mi pedig - a falu népe - minden jóságunk-
kaTés bűnünkkel vagyunk a gyermekei. 
Ezt még ínég akarom írni - mondja a 83 
éves asszony. 

Közben á szoba asztalán pompázó virá-
gok mellé teszi a könyveit, a paraszti élet 
emlékeinek gyűjteményét és két verseskö-
tetet. Egyik a szépkorúak verses antológiá-
ja, a másik a sajátja. Felolvas belőle egy 
verset, amit a férjének írt. „Elmentél, s én 
nagyon szomorú vagyok, szobám ablakán 
sötétség kopog." Amíg hallgatjuk a soro-
kat, csend és szomorúság ül a szobára. 
Eszti néni elmeséli, hogy mindig ugyan-
azon a széken olvasgatott, és írt estén-
ként, amíg élt a férje. Bitó József már az 
ágyban feküdt, s azt mondta neki: „Úgy 
ülj, hogy lássalak!". Bálint Sándor neve 
említésére azonban elszáll a szomorúság, 
Eszti néni csillogó szemmel meséli a tör-
téneteket. 

- Bálint Sándor édesanyja az apám ke-
resztanyja volt. Édesapáin régi parasztem-
ber volt, 1874-ben született. Fiatal egyete-
mista volt Sándor bácsi, járt hozzánk a ta-
nyára, mindig mondta apámnak: „Már-
ton bácsi, mondjon valami jó imádságos 
éneket!" 

Eszti néni az elemi iskolában végig kitű-
nő tanuló volt. Bálint Sándor kérte, en-
gedjék be a kislányt Szegedre, mondván: 
Eszter diktálhatná feleségének, Sárának a 
feljegyzett szövegeket. 

- A Pálfy utca 72. szám alatt állt a háza. 
Sose felejtem el, amikor beléptem, láttam, 
hogy a szobában plafonig pakolták a köny-
veket. Rengeteget olvastam, és diktáltam 
Sándor bácsi feleségének, akit én csak ke-
resztanyámnak hívtam. Amikor Sándor 
bácsi reggelente elment, csak annyit mon-
dott: „Gyerökök, jók lögyetök, ne rosszal-
kodjatok ám!" Emlékszem, egyszer népda-
lokat énekelgettünk, keresztanyám a har-
móniumon játszott. Sándor bácsi koráb-
ban jött haza, mint szokott, s meg is dor-
gált bennünket, mondván: „A harmóniu-
mon csak szent éneköt szabad játszani!" 

Bálint Sándoréknál búcsúkor mindig 
nagy vendégség volt. 

- Egyszer nagyon megszégyelltem ma-
gam. Sándor bácsi kérte, kínáljam Zsiga 
bácsit süteménnyel. Kínáltam, s mond-
tam: Szegeden jobb a túrós lepény, mint 
máshol. Erre nagy kacajra fakadtak. Ki-
szaladtam a konyhába, s ott mondták, 
hogy Zsiga bácsi nem más, mint Móricz 
Zsigmond. 

Eszti néninek huszonhárom díszokleve-
le van, köztük kettő azt tanúsítja, hogy az 
országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpá-
lyázaton második lett. 

- Se a könyvekben, se az írásban engem 
szponzor nem segít, csak a Jézuska. Ha 
szomorú vagyok, előveszem az írásokat, s 
arra gondolok: csak nem vagyok én olyan 
hitvány ember... 

NYEMCSOKÉVA Eszti néninek már két könyve jelent meg Fotó: Gyenes Kálmán 


