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Nemes Krisztina: A baranyai közművelődés álompárja 

Nemes Krisztina 

A BARANYAI KÖZMŰVELŐDÉS ÁLOMPÁRJA 

Manapság ezt a jelzőt azokra a celebritásokra szokták alkalmazni, akik külön-külön is 

ismertségre, népszerűségre tettek szert választott szakmájukban, és kapcsolatuk csak 

megerősíti ezt a népszerűséget. 

Valóban, Minorics Tünde és Bokor Béla ilyen álompár a baranyai közművelődésben. 

Tünde kutatóként, oktatóként, közösségi emberként nagy hatással van a környezetére. 

Nyüzsgő, kreatív személyisége, problémamegoldó képessége magával ragadja a vele kap-

csolatba kerülőket. Ahogyan Béla bölcsessége, derűs világlátása, hatalmas szakmai ta-

pasztalata és kapcsolati hálózata gyakorol hasonló hatást a hallgatóságára. Kettejük 

együttesében pedig megvalósulnak az ősi női-férfi szerepek. Béla a hangadó, ő van a cím-

lapon, a háttérben Tünde segíti, szintetizáló képességével biztosítja, hogy mindketten 

megvalósíthassák szakmai küldetésüket. Ebben a dinamikus együttműködésben helye 

van az aggódó szeretetnek, az élcelődő – előremutató vitának, az egymás munkája elisme-

résének, a másik eredményeire való büszkeségnek. Ilyen egy igazi álompár! 

Mindez a környezetük számára évek óta ismert. Az egyetemen diákjaik szívesen vá-

lasztják óráikat, érdeklődve hallgatják őket. Számos társadalmi vállalásuk, szervezeteik 

profitálnak a sokszínű, nagy tudással és tapasztalattal rendelkező páros tevékenységeiből. 

Gazdag baráti körükben pedig vidáman találják meg helyüket. 

A kerek évfordulók mindössze arra szolgálnak, hogy azokat az evidenciákat, amelyeket 

természetesnek veszünk a hétköznapokban, ezeken az ünnepi alkalmakon kiemeljük, 

megerősítésképpen újra elmondjunk. Ebben az évben nagy szeretettel köszöntjük Mino-

rics Tündét a 60. és Bokor Bélát a 70. születésnapja alkalmából. És vidáman mondjuk el, 

hogy mennyire szeretünk velük együttműködni, közös projektekbe fogni, szakmai prog-

ramokon részt venni, vagy csak időnként egy jót beszélgetni. Nekik és nekünk is azt kí-

vánjuk, hogy még számos alkalmunk legyen a közös gondolkodásra, közös aktivitásra. Ta-

lán nem önteltség azt mondani, hogy ebből a Baranya megyei közművelődés fog jócskán 

profitálni. Mi pedig közben csak egyszerűen jól érezzük magunkat, tanulunk tőlük, tesszük 

a dolgunkat. De most ünneplünk! Isten éltesse őket! 
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Munkaerőpiac, gazdaság és társadalom 

 

 


