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Koltai Dénes: Jó barát vagy, Béla 

Koltai Dénes 

JÓ BARÁT VAGY, BÉLA 

Tisztelt volt pályakezdő népművelő, járási tanács népművelési előadója, a megyei ta-

nács munkatársa, csoportvezetője, a megyei művelődési központ igazgatója! Aztán a világ 

kifordult a sarkából, akkor lettél a megye kulturális és idegenforgalmi vezetője, majd a 

megyei közgyűlés alelnöke. Az életutad, az a pályaív, amit bejártál tudatja a világgal, hogy 

ismered és tudod, mi a szakma, mi a népművelő hivatás. Karriered során tudtad, hogy kik 

vannak a végeken, hogyan élnek az emberek a szebbé tett településnevű Rózsafán.  

Barátom! Fontos tény, hogy hetvenéves lettél. Úgy vélem, ebből a hosszú időből leg-

alább 50 éve ismerlek. Ismeretségünk kezdetén fiatal srác voltál, én is csak négy évvel 

voltam idősebb nálad, lehet, hogy a baranyai népművelők között akkor Te voltál a legfia-

talabb. Folyton tanultál. Szombathelyen, a későbbi megyei művelődési központok igazga-

tóinak többségével évfolyamtársak voltatok. Később az ELTE BTK kiegészítő szakán ki-

váló kollégákra és barátokra leltél. A Közművelődési Tanács vezető munkatársai egyetemi 

csoporttársaid voltak. Feltűnően színvonalas diplomamunkát írtál. Jó volt az ötlet, igényes 

a kidolgozás, idézni kezdett a szakma. Abban is sikeres voltál.  

Nagyszerű kezdeményezés volt részedről a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 

létrehozása. A felvidéki, délvidéki (bácskai), erdélyi, dél-baranyai és vasi, burgenlandi ma-

gyarok fontos szervezetét hoztad létre. Nem akármi lett belőle. Egy szép belvárosi családi 

házat tettél olyanná, ahol nagyszerű kulturális élményeket szerezhettek a látogatók, a 

meghívottak kényelmes szobákban alhattak. 

Béla Barátom! Rengeteg közös élményünk halmozódott össze az elmúlt évtizedek alatt. 

Micsoda ötlet volt, hogy egy kétújfalúi fontos rendezvény után bementünk a színház mel-

letti bárba és élveztük a nem túl magas kulturális színvonalat… Voltak közös kirándulása-

ink. Magyarországon, Zakopanéban és Londonban. Minden hónapban azonos időben volt 

óránk Zalaegerszegen.  

Voltak közös kutatásaink, a munka során barátkoztunk össze Terry George-dzsal. Jól 

sikerült migrációs program volt. Megtanult magyarul, házat is vett Zengővárkonyban.   

Kedves Barátom! A születésnapodon szívből gratulálok, Tündinek is minden jót kívá-

nok! Barátsággal, szeretettel! 

 


