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Gálber Attila: “Sok születésnapokat vígan megélhess…” 

Gálber Attila 

„SOK SZÜLETÉSNAPOKAT VÍGAN MEGÉLHESS…”  

Bélával először 1997 decemberében találkoztunk a Baranya Megyei Kulturális és Ide-

genforgalmi Központ akkori székhelyén, felvételi elbeszélgetésen, ami elég hirtelenre si-

keredett. ,,Ne haragudjon, egyszerűen nem érem utol magam, de januárban jöjjön be, és 

megbeszéljük a részleteket, sajnos most el kell rohannom”! Hamarosan megyei néptánc 

szakreferensi feladatokat kaptam tőle, és az első instrukciói között – máig jól emlékszem 

- az szerepelt, hogy ne az irodában, az asztalnál, hanem a terepen ismerkedjek meg Pécs 

városával, Baranya megyével és alkotó közösségeivel. „Béla bácsi” – ahogy én hívom – az-

óta is csak rohan, egyik helyről a másikra, szervezésből a megbeszélésre, előadásról díját-

adásra, találkozóról vendégfogadásra, és még ki tudja honnan hová. Beszélget, telefonál, 

humorizál, dolgozik, szervez, oktat, gondolkodik, mesél, sosem fárad el, és pont úgy néz 

ki, mint amikor először láttam. Még mindig proaktív, örök optimista, mérhetetlen hivatás-

tudattal. A közösségekért él, és azok motiválják is igazán. Sosem tapasztaltam, hogy félté-

keny lett volna a tudásra, a fiatalokra, sőt, amerre csak jár, ma is bátorítja az olyan új kez-

deményezéseket, amelyek közösségek épülését szolgálják. Bárkivel megtalálja az odaillő, 

közös hangnemet: akivel lehet viccelődni, azzal viccelődik, aki nem érti a tréfát azzal ko-

molyan beszél. Azt tanultam tőle, hogy a legjobbra törekedjünk, de sosem mások kárára.  

Tündével remekül „táncolnak” együtt, páratlan párost alkotnak, igazi társak. Kiegészí-

tik egymás habitusát, jó őket együtt látni alkotni, szervezni, gondolkodni. Oktatóként sze-

retetteljes szigorral élnek, náluk mindig lehet hibázni, és mindig van egy újabb esély. 

A táncegyüttesünk sokat köszönhet nekik, mindig hálás szívvel gondolunk a közösen 

megélt táncos pillanatokra, és persze szívesen készülünk az újabbakra. A Határokon Túli 

Magyarságért Alapítvány néptánc gálája és folklór eseményei sok-sok éve visszatérő kö-

zös pontok az életünkben: a hagyománytiszteletről, a magyar nyelvterület közösségeiről, 

táncairól és az együtt gondolkodás élményéről szólnak.  

Az alábbi köszöntővel sok-sok erőt, egészséget, vidámságot és „együtt táncolást” kívá-

nok szeretettel!  

„Sok születésnapokat, vígan megélhess, 
napjaidat számlálni, ne légyen terhes. 

Az ég harmatja szívedet újítsa, 
áldások árja házad elborítsa. 

Tenéked minden öröm holtig adassék, 
semmi bánat, semmi bú ne találtassék, 
Légyen éltednek virága mind kinyílt, 

szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt 

Véglen az egek várát vígan szemlélhesd, 
ott aztán az életet, jobbra cserélhesd. 

Az Úr a boldog életben részt adjon, 
a szentek serge körébe fogadjon, de fogadjon. 

(Köszöntő - Szék, Mezőség, Erdély) 

 


