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S Z E M É LY E S  É S  I N T É Z M É N Y TÖ R T É N E T I  

N A R R AT Í VÁ K  

KOLTAI DÉNES 

Panta rhei 

Rövid szösszenetek, emlékképek 

Újvári Jenő 1973 tavaszán ismerősökből álló csapatot hívott össze megbeszélésre. A meg-

hívottak Szereczné Hertelendy Hennike, Kígyós Sándor, Schenk János, Bánréti Zoltán, 

Andrásfalvy Bertalan, Littkei József és én voltunk. (Ha a felsorolásból kifelejtettem vala-

kit, attól elnézést kérek.) Újvári akkor a pártbizottság kultúrával foglalkozó munkatársa 

volt, szakmájában a kollegái és a felettesei jó hírű, tehetséges szakembernek tartották, a 

jelenlévők valamennyien kedvelték intellektuális stílusát, szellemes megszólalásait. A 

megbeszélés tárgya a népművelő képzés bevezetése a Pécsi Tanárképző főiskolán. Akik 

jelen voltunk, Újvári személyzeti tervének megfelelően valamennyien a kezdő csapat tagjai 

lehettünk. 

A tanárképzésre specializálódott főiskolán az új szak újdonságnak számított. A szakpá-

rok a német, a matematika, a rajz, az ének-zene és a történelem voltak. A hallgatók a képzés 

jellegének és tartalmának megfelelően – no meg a jó oktatói gárda miatt is – mások lettek, 

mint a klasszikus tanárképzős fiatalok. A szakcsoport tanárai képesek voltak hallgatóikkal 

a szakmai együttműködésre. Kiváló rendezvények, „szakestek” tették a hangulatossá szá-

mukra a pécsi éveket. Az oktatók nyitottak voltak, miközben más és más világnézeti, poli-

tikai és szakmai felfogásuk volt, a meggyőződések sokszínűsége inkább használt, mint ár-

tott a képzésnek. Újvári folyamatosan bővítette a tanári gárdát, Gódor Ági, Tóth Tibor, 

Szittár Éva, Gergely János és Kleisz Teri lettek a csapat állandó tagjai.  

Már jó 4-5 éve együtt dolgoztunk (persze, a főállásúak mindössze négyen voltak), ami-

kor Jenő új lehetőséget kapott, ő lett a Janus Pannonius Múzeum igazgatója. A „belső” 

oktatók közül Kígyós Sanyi, a külsősök közül én igyekeztünk Jenő utódai lenni. A Peda-

gógia Tanszékről Bernáth József, a kiváló tudós és jó szakember (édesapám valamikori 

tanítványa és fiatal barátja) is jelezte pályázási szándékát. Ő elegáns módon maga elé en-

gedett, Sanyival már bonyolultabb lett a dolog … A Főiskolai Tanács engem választott. 

Egy novemberi napon leültem Újvári otthagyott íróasztala mögé. Kihúztam a bal felső 

fiókot, és több száz felbontatlan levél volt benne. Felhívtam telefonon elődömet, mit tegyek 

velük, kérdeztem. Válasza egy életre elég tanulnivaló volt. Te is tedd oda a most érkezőket. 

Ha valami fontos, majd úgyis felhívnak telefonon. 

A csapat, akikkel dolgoztam, kiváló volt. Közülük a legfiatalabb Kleisz Terike volt, a 

legstabilabb Szereczné Hennike. Nagyszerű asszony, kiváló pedagógus, jó néptáncos volt. 

A felelősségtudata példamutató. Röviddel a kinevezésem után Kígyós Sanyi súlyos beteg 

lett. Nagy kár érte, könyvei jelentek meg, nagyszerű szobrokat alkotott, igazi tehetség volt. 

Halála nagy szomorúsággal töltött el mindenkit. 
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Bokor Béla – aki a Megyei Művelődési Központ igazgatója volt –, Kleisz Teri és Gergely 

Jancsi együttműködésével speciális módon működő levelező tagozatot hozott létre. Az ak-

kor még újszerű kollégiumban, jó tantermekben népművelő egyszakos képzést folytattunk. 

Bizony, részvételi díjat kellett a hallgatóknak fizetni, a Megyei Művelődési Központ volt 

a bevétel kezelője. Valamennyi oktató tiszteletdíjat kapott, a főiskola  Gazdasági Hivatala 

megfelelő százalékban részesült a bevételből. Ez szabályos volt, és számunkra példamutató 

a megoldás. A tanterv a bevett főiskolai levelező oktatás tanterve volt. Az egyetem falain 

belül a bevétel volt a főnökség szentsége, a falon kívül valami más hangulat kezdett elha-

talmasodni. 

A szakma minisztériumi irányításának és kontroljának a szakbizottsági rendszer volt a 

bevett hagyománya. Horváth Margitka, Durkó Mátyás és Soós Pál debreceni professzorok 

után engem választottak (ki és meg) a szakbizottság elnökének. Annak ekkor már a Nép-

művelési helyett a Közművelődési Szakbizottság volt a neve. Ez a pozíció a szakma egé-

szének volt előnyös. Az országban reform és forradalmi hangulat kezdődött. Az MSzMP 

erodált, tömeges kilépések jellemezték a pártéletet. A miniszterelnök erőtlen volt, az ame-

rikai nagykövet túl fontos szereplővé vált. Évtizedek főszereplője , Kádár János meghalt, 

Nagy Imrét újratemették. A Hősök terei szimbolikus temetésen megjelent egy nagyhajú 

ismeretlen fiatalember, aki szokatlan stílusban, nagyhatású beszédet mondott. Ma ő Ma-

gyarország miniszterelnöke. 

Nemcsak a nagypolitika változott. Pécsett a Tanárképző Főiskola a pécsi egyetem Ta-

nárképző Karaként működött tovább, majd az átalakulás forgatagában, főleg budapesti 

gyorssal érkező vendégprofesszorok és vendégoktatók vették át a bölcsész szakmák veze-

tését. Aczél György hathatós közreműködésével a kiváló Ormos Mária akadémikus lett a 

Janus Pannonius Tudományegyetem rektora. Gáspár László vezetésével a pedagógia, a 

pszichológia és a közművelődés integrációjával létrejött a Pedagógiai Intézet. Mindaddig 

Gáspár Laci volt az igazgató, ameddig Ormos Máriával és akkor rektor-helyettes Bókay 

Antallal összekülönbözött és a magyar felsőoktatás történetében  először fordult elő, hogy 

egy állami díjas professzor „kilépett” munkakönyvi bejegyzéssel távozott az egyetemről. 

Elemi kárral egyező katasztrófa. 

A minisztériumi szakbizottsági tisztségemmel párhuzamosan a Köpeczi Béla miniszter 

mellett működő Közművelődési Tanácsnak is tagja lettem. A megbeszéléseken az egyik 

oldalamnál Bródy János, a másikon Király István ült. A Tanácsnak kiváló szakemberek 

voltak a tagjai, Antal József múzeumigazgató, később miniszterelnök, Timár István, Szikra 

Katalin közgazdászprofesszorok, Kazimir Károly szánházi szakember, és még sokan má-

sok. Amikor tanszéki kollégám Andrásfalvy Bertalan lett a kulturális miniszter, természe-

tesen a Tanács automatikusan megszűnt. A Tanács minisztériumi apparátusának kiváló 

munkatársai voltak Fodor Péter, Németh Ilona, Schiffer János, Hámori Gabriella, T. Kiss 

Tamás, Schneider Márta. Egyre szorosabb szakmai kapcsolatba kerültem a Vitányi Iván-

féle Népművelési Intézet (később MAMI) nagyszerű szakemberével , Hidy Péterrel. A kol-

legialitás barátsággá alakult. Szomorú volt, amikor évekkel később én búcsúztattam a Ke-

repesi temetőben. 

Kidolgoztuk a szak egyetemi képzési rendszerbe illeszkedő variációját. Már kollegánk 

volt Krisztián Béla, vele együtt megalkottunk egy hat féléves koncepciót. Jól jött a szakbi-

zottsági elnöklés és a Közművelődési Tanács tagsága. Az ötlet megtetszett Német Iloná-

nak, és a Tanács apparátusának. A dokumentáció elkészültével mintegy hatszázezer forin-

tot adtak az egyetem elkülönített számlájára. Az összeg fedezte a költségeinket. Az igaz-

gatási folyamat – Kari Tanács, Egyetemi Tanács és a minisztérium apparátusa – bonyolult 

volt, de Biszterszky Elemér professzor miniszterhelyettesként aláírta a szakalapítási doku-

mentumot. Később Manherz Károly professzor államtitkárként maximálisan támogatott 
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bennünket. Volt hallgatóm, Rádli Kati nagyszerű segítségére is szükségünk volt. Az átala-

kuló államigazgatási szisztémában a Munkaügyi Minisztérium államtitkára , Schamschula 

György még Pécsre is eljött az Egyetemi Tanács ülésére, hogy minket és a szakot támo-

gassa. 

A kis létszámú Közművelődési Szakcsoport nem tudta volna a képzést önállóan megva-

lósítani. A Közgazdasági Kar akkori dékánja Vörös József professzor úr nagyvonalú támo-

gatása és a nagyszerű közgáz-kari kollégák nagyon kellettek nekünk. Oroszi Sándor, 

Barancsuk János, Kiss György, Tóth Tibor, Madár Péter, Hoóz István, Kurucz Zsuzsa, 

Karolininé Csetneki Zsuzsa, Kaposi Zoltán, Kamarás Károly, ifj. és id. Zeller Gyula kiváló 

munkát végeztek. A Jogtudományi Karról Kiss György, Berke Gyula és a POTE-ről Hat-

vany Zsolt, Koczán György, Molnár Péter oktatott. A TTK-ról Gábriel Róbert, a BTK-ról 

Ormos Mária is bekapcsolódott a munkánkba és a megnevezetteken kívül még sokan mások. 

Az első fordulóban Pécsett és Siófokon indítottunk csoportokat. Ezekben másoddiplo-

más volt a képzés. Engedélyt kaptunk, hogy Siófokon trimeszteres formában , két év alatt 

teljesítsük a hat szemesztert, míg Pécsett hagyományosan, 6 félév alatt kellett a követel-

ményeknek megfelelni. Siófokon az OKGT GOV üdülőjében, Pécsett a Damjanich úti épü-

letben tanítottunk. A siófoki csoportnak az OKGT személyzeti igazgatója, a valamikori 

válogatott atléta, Szemes László volt a megrendelője, és ő a nagyvállalat 19 személyzeti 

vezetőjét „iskolázta” be. Volt köztük jogász, mérnök, közgazdász, tanár. A csoportba tar-

tozott a Richter Rt. személyzeti igazgatója és az ő egyik kiváló és nagyon szép munkatársa, 

valamint a Szolnokról két közigazgatási munkatárs. Szemes László kiváló szakember volt, 

a személyzeti munkát ismerte, értette. A foglalkozásokon részt vett, hiányzás természete-

sen nem volt. Nagyszerű oktatókat tudtunk mozgósítani. A pécsi csoportnál már felhasz-

náltuk a siófoki tapasztalatainkat. 

Az egyetem felnőttképzését és továbbképzéseit egy külön kis  szervezet fogta össze és 

irányította. Papp László közgazdász docens volt ennek a vezetője. Nagyszerű ember volt, 

jól kidolgozott érdekeltségi rendszert hozott (hoztak) létre. Az adott tanszék, a kar és az 

egyetem a bevétel meghatározott részét önállóan felhasználhatta. Az elvégzett munka bérét 

kifizették. A bevétel arányában önállóan létszámot fejleszthettünk. A kis, négytagú szak-

csoportunk dinamikusan fejlődött. Egy-két év alatt 19-en lettünk. A képzés helyszíneit ki-

terjesztettük. Kaposváron, Szekszárdon, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Dunaújváros-

ban, Sopronban, Szombathelyen, Veszprémben, Baján, Szegeden, Békéscsabán, Kecske-

méten, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Salgótarjánban, valamint Budapesten 

Újbudán, Óbudán és Pest belvárosában oktattunk. A „vidéki” helyszínek mindegyikében 

helyi vezetőt kértünk fel, aki mindig egy ismert szakember volt, és volt egy – belső – egye-

temi (tanszéki) oktató pécsi vezetőnk, ő minden esetben főállású tanszéki munkatárs volt.  

A hallgatói létszámunk szépen növekedett. Sulyok Tamás kollegánk szabályos gépkocsi 

utazási programot állított össze, hogy a képzőhelyekre érjünk. Volt év, hogy a Pécsi Nem-

zeti Színházban öt diplomaátadó ünnepséget szerveztünk. A több mint 240 külső oktató 

általában a helyi egyetemek, főiskolák alkalmazottai voltak, 70-80%-uk tudományos foko-

zattal rendelkezett. A kulcs-stúdiumokat minden esetben pécsi oktató látta el. A hiányzó 

tananyagot megírattuk és több mint 100 jegyzetet adtunk ki, egységes formátumban, lek-

torálva. 

Közben Kamarás Károly (ismert egyetemi oktató és munkaügyi szakember) felvetette, 

hogy több mint 26 000 személyzeti munkakörben dolgozó munkatársnak nincs állami , fel-

sőfokú végzettsége. Krisztián Béla, Kamarás Károly, Cserné Adermann Gizella és e sorok 

írója, német és osztrák tapasztalatok alapján elkészítettük az új szak mintatantervét. A sza-

kok előzménye volt, hogy 1989-ben DAAD-ösztöndíjat kaptam a német munkaügyi és sze-
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mélyügyi képzések tanulmányozására. Az ottani tapasztalatokat természetesen felhasznál-

tuk. A szakot megalapították, mi bevezettük. Jó pár évvel a bolognai folyamat beindítása 

előtt már kétszintű képzésünk volt. A hallgatók özönlöttek, a felnőttoktatásban ismert la-

kóhely – képzőhely távolságot 70 km-ben optimalizáltuk. (A lakóhelytől ilyen távolságra 

volt képzőhely.) A legnagyobb felnőttképző intézménnyé változtunk. A Német Népfőisko-

lai Szövetség (DVV) magyarországi projektirodájával kiváló kapcsolatot hoztunk létre. 

Kollégáink és hallgatónk szép számmal kaptak német ösztöndíjakat, Jacob Horn -t Heribet 

Hinzen váltotta. Ő jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezett. Az ő irányításával elké-

szítettük a magyar felnőttképzés térképét. Az ő támogatásával kollégáink jelentős nemzet-

közi tapasztalatokat szerezhettek. A pécsi képzéseket figyelemmel kísérte, kiváló tovább-

képzéseket tartott az andragógus kollégáknak. 

A jelentős árbevétel, amit megtermeltünk, módot adott a külföldi tanulmányutakhoz. Kí-

nába több alkalommal kiutaztunk, Izraelben a távoktatást tanulmányoztuk. Valamennyi 

konferenciaszereplést támogattuk, USA-tól, Ausztrálián keresztül Izlandig. A német kap-

csolatunk mintaszerű volt. Szép számmal érkeztek hozzánk külföldről jelentős szakembe-

rek. Az elmúlt 25 év alatt az angol Terry Noel George már ide is költözött, Zengővárkony-

ban házat is vett magának. Svédországból Birgitta Bruks professzorasszony, Németország-

ból Hans Georg Lössl a Bundeswer Egyetem Elnöke, és Joachim Knoll, az amerikai Cseh 

Mária évről évre visszajött és kurzusokat tartott. Kapcsolatot építettünk ki az Izsevszki 

Műszaki Egyetemmel. Nagyszerű szakembereik voltak és a kicsi Udmurt Köztársaság nagy 

szeretettel, rokonként fogadott minket. Hallgatócserék és oktatócserék jellemezték az 

együttműködésünket. Végvári Borisz kollégánk az anyanyelvét ragyogóan tudta a kapcso-

lat érdekében használni. 

Közben a szakcsoport tanszékké változott, majd a tanszék intézetté fejlődött. Az intézet-

ben már három tanszék működött. Rektor-közvetlen intézet lettünk. Ormos Mária egy kri-

tikus helyzetben, rövid időre elvállalta a BTK dékánságát, Zeller Gyula rektor-helyettes 

volt, s ez alatt a rövid idő alatt mi lehetőséget kaptunk arra, hogy a Pécsi Egyetemi Klub 

romjaiból nagyon szép aulát hozzunk létre. 

A rektor-közvetlen lét megszűnt, négy évre a TTK intézete lettünk. Nagyszerű helyzetbe 

kerültünk. Kollár László, kiváló vegyészprofesszor támogatott bennünket, és őt Gábriel 

Róbert követte a dékáni székben. Nagyszerű kollegiális viszony, később barátság jött létre 

közöttünk. Gábriel kiváló, jelentős nemzetközi tapasztalatokkal bíró tudós. A TTK anyagi 

nehézségeit a velünk kötött fúzió megoldotta. A kar nagyszerű lehetőséget adott nekünk. 

A megállapodás szerint én dékánhelyettes lettem, Tóth József rektor rektor -helyettesnek 

hívott, a kari megbízatásomat Halmos Csaba docens, volt államtitkár töltötte be.  

Közben mi a Szántó Kovács utcai épület jelentős részét minőségi oktatási térré fejlesz-

tettük. Színes falak, elegáns padlóburkolatok, első osztályú bútorok, korszerű technikai 

felszereltség. A hallgatóinknak nagyon tetszett. 

Igyekeztünk önállóak lenni. A kari átalakulást a TTK nem gátolta, sőt támogatta. Tóth 

rektor úr is mindent megtett az ügy érdekében. Szerencsémre az akkori miniszterelnököt 

valamikor tanítottam és a jó kapcsolatunk megmaradt. Gyurcsány Ferenc kormányrende -

lettel megalapította a PTE tízedik karát a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Kart (FEEK). 

A Munkaügyi Miniszter mellett működő Felnőttképzési Tanácsnak négy évig voltam 

tagja. Jó érzés volt a döntésekben közreműködni és felelős szerepet viselni a szakma egé-

szére. A Művelődési Minisztériumban 4 évig voltam a Felsőoktatási és Tudományos Ta-

nács tagja. Vezetője Mang Béla, ő korábban államtitkár volt, majd haláláig a Miskolci 

Egyetem rektor-helyettese. Izgalmas évek voltak, nagyszerű emberekkel dolgozhattam 

együtt. Állami és egyházi fenntartású intézmények vezetői, professzorai, a kamarák, és 
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nagyvállalatok vezetői. minisztériumi tisztviselők voltak a Tanács tagjai. Volt két év, hogy 

a pécsi egyetemről egyszerre hárman mentünk, Barakonyi Károly, volt rektor, Kocsis Mik-

lós, az AJK tanársegéde és én. 

Igyekeztünk a kari státuszból fakadó, a díszdoktori cím adományozására való javaslat-

tevő jogunkat kihasználni és nagyszerű kollegáknak, jelentős nemzetközi partnere inknek 

javasoltuk a kitüntetést, többek között Heribert Hinzennek, a DVV nemzetközi szervezete 

igazgatójának, Hans Georg Lösslnek, a müncheni Bundeswher Egyetem elnökének, 

Perhács Jánosnak, a pozsonyi, később a nyitrai egyetem professzorának, Béres Andrásnak, 

a marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola nyugalmazott rektorának. Szili Katalin, volt 

parlamenti elnök bíztatására Gerhard Pieschl német püspöknek, Frantisek Mezihoráknak 

és Peter Jarvisnak, a kiváló cseh, illetve angol professzoroknak díszdoktori címeket ado-

mányoztunk. A következő dékán idejében Pierre Vasarelli magyar-francia tudós, illetve 

Ekkehard Nuissl német professzor kapta a kitüntető címet. 

A szűkebb szakmámban igyekeztem helyt állni, miközben a mamut nagy szervezetet 

vezettem. Mint a hazai UNESCO-bizottság tagja és az MTA Andragógiai Albizottság el-

nöke, részt vehettem a hatodik CONFITEA hamburgi Felnőttoktatási (képzési) Világkon-

ferencia előkészítésében és lebonyolításában. A Német Népfőiskolai Szövetség (DVV) de-

legációjának külső tagjaként a záródokumentum szövegkészítő csapatát erősíthettem.  

Mintegy négy évig taníthattam a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen. A csupa magyar 

fiatalból álló pedagógia csoportnak jóformán a szakmai vezetője voltam. Előkészítettem, 

hogy a kötelező nyári szakmai gyakorlatukat a mi karunkon töltsék. Barátaim együttműkö-

désével sikerült egy szemesztert kiváló kollegáimmal – Cserné Adermann Gizellával, Klein 

Sándorral és meghívottként Mihály Ottóval – megoldanunk. Természetesen még vagy 4-5 

kollega volt közreműködő. Minden héten egy-egy hazai kollega volt az oktató, a tömbösí-

tett képzési forma akkor és ott bevált. Birta-Székely Noémi kolozsvári kolléganő nagyszerű 

tanár volt, nélküle nem sokra mentünk volna. 

A magyar állam többször elismerte a munkámat. A Köztársasági Érdemrend Kiskereszt-

jét, a Köztárssági Érdemrend Tisztikereszt kitüntetéseit megkaptam. Két alkalommal az I. 

osztályú Honvédelemért Kitüntető cím birtokosa lettem. Az OTDK-tól a Mestertanár címet 

kaptam. A PTE aranygyűrűvel jutalmazott, megkaptam az Aranykatedra kitüntetést. A hall-

gatói közösség a Docendo discimus aranygyűrűvel jutalmazott. Elismeréseim  csúcsa az 

Adult and Continuing Education világszervezet „The International Hall Of Fame” (The 

Spirit Of Learning) medálja. Magyarországon én voltam a második díjazott. A Baranya 

megyei Közgyűlés két alkalommal nekem ítélte oda az oktatási díjat, Pécs várostól a Pro 

Communitate díjat kaptam. 2008-ban Megyei Príma Díj-jal jutalmaztak. A Határőrség, a 

Rendőrség és a Honvédség több alkalommal kitűntetett, a Somogy, és a Baranya megyei 

cigány szervezet több alkalommal megjutalmazott. 

Többször pályáztam a professzori címre, eredménytelenül. Közben a Kolozsvári Egye-

temtől Associate Professor címet kaptam. Szlovákiában szabályszerű és sikeres inau-

gurációs processzusnak vetettem alá magam, és a Nyitrai Egyetem javaslatára Gasparovic 

államelnök teljes jogú professzornak nevezett ki. Szép ünnep volt Pozsonyban. Miközben 

a szlovákiai eljárás zajlott, itthon Sólyom László államfő – Hiller István miniszter előter-

jesztésére – kinevezett professzornak. 

A FEEK túlnőtte önmagát. Az irigység és a BTK akkori vezetése össztűz alá helyezte a 

FEEFI-t. Az Akkreditációs Bizottság Pálinkás József akadémikus vezette kivégző csapata 

offenzív támadást indított ellenünk. A kihelyezett képzési helyszínek mindegyikét látogató 

bizottságok vizsgálták. A végén mi úgy láttuk, hogy bizonyos politikai sandaság is volt az 

eljárás mögött. 
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Természetesen győzött a MAB. Az eljárást egyáltalán nem zavarta, hogy egy lengyel 

kutatócsoport a mi képzésünket ítélte a legjelentősebbnek a vizsgált Közép és Kelet Euró-

pai térségben. A MAB határozat alapján a Pécsen kívüli telephelyeinket fokozatosan be-

zártuk, egy-két helyen folytattuk csak az oktatást. Az óbudai képzésünkből magalakult a 

Zsigmond Király Főiskola. Szakmailag sikeres, gazdaságilag is eredményes intézmény lett. 

A többi képzőhely beolvadt a helyi felsőoktatási intézményekbe. A katasztrófa ellenére 

talpra álltunk. Oktatóink jelentős része (74%) PhD fokozattal rendelkezik. Nagyobb részük 

habilitált. Sok kollégánk saját, volt hallgatónkból vált kari oktatóvá, vezetővé. Három év-

vel dékáni megbízatásom lezárását követően a FEEK fuzionált a szekszárdi karral. Új hely-

zet jött létre, remélem, hogy a pécsi értékek megmaradnak, a más karokra vándorolt kollé-

gák új munkahelyükön is sikeresen és eredményesen fognak dolgozni.  

Professzor emeritus lettem. Ha nincsen előadásom akkor is – néha – bemegyek a karra. 

A megmaradt részek még mindig szépek. A kertben leülök és a székely kaput nézve 

eszembe jutnak a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi képzéseink, azok helyi vezetői. Ko-

lozsváron László Attila gyermekorvos, aki azóta már Bukarestben szenátor, a sepsiszent-

györgyi Moscviciov Leonid közgazdász, aki már nem az Árkosi Képzőközpont igazgatója, 

hanem Kovászna Megye Területfejlesztési Hivatalának a vezetője. 

Mert hát itt is, ott is „panta rhei”. 

 


