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keramikus, látványtervezı iparmővész 
 

1930. február 8-án született Jászapátin, itt is cseperedett fel, bár mintha gyermekkorát 
átugrotta volna, hiszen hétéves kora óta keményen dolgozott. Szülei libapásztornak adták. 
Késıbb Koczka Andor kereskedésében volt egyszerő kereskedıinas, majd segéd. 

19 évesen a háború után Budapestre került. 1950-ben bevitték katonának. Ez idı tájt 
vált világossá számára, hogy keramikus akar lenni. Elhatározása minden elıtanulmányt 
nélkülözött, autodidakta módon látott hozzá elképzelései megvalósításához. A szakemberek 
ikebanái és kerámiái láttán ıstehetségnek találták, és messzemenıen támogatták. 

Erıs akarattal, igényes, szívós munkával ügyességével és ötletgazdagságával elindult 
azon az úton, melyen a mővészvilág jól ismert alakjává válhatott. 

13 világkiállításon vett részt 650 lezsőrizett kerámiájával. İ honosította meg az 
ikebana tálakat Magyarországon a 60-as évek elején. Nagy sikere lett a kerámiával kombinált 
virágkompozícióinak. 

Egyedi kerámiáit 1995-ben szülıvárosának ajándékozta, melyek a Vágó Pál 
Helytörténeti Győjtemény féltve ırzött kincsei. 

Összesen 14 alkalommal rendezte meg a Jászsági Randevú címő kulturális mősort, 
ahol jól ismert mővészek találkoztak a jászsági közönséggel. 

Ha szülıvárosáról volt szó, legendák keringtek segítıkészségérıl, adakozásáról : 
kulturális események, jótékonysági programok, színes rendezvények önzetlen segítıje, 
támogatója volt, elkötelezett  és nagylelkő mecénása a kultúrának, Jászapátinak. 

1992-ben elsıként kapta meg a „Jászapáti Városért” kitüntetı címet. 
Színházi látványtervezıi karrierje Jákó Verával kezdıdött, aki mősorához 

virágdekorációt rendelt tıle. Ezt követıen se szeri se száma a felkéréseknek. 
Évtizedekig azokhoz az elıadásokhoz, koncertekhez hívták, ahol a színpadot 

különösen meghitté kellett varázsolni, ahol lényegében nem volt díszlet, hanem helyette 
elegáns virágkölteményekkel fejezett ki hangulatot. 

A virág a mővészeti élet jeles személyiségein túl nagyon sok más ismert emberrel is 
összehozta. 

Számtalan hazai és nemzetközi helyen és esemény alkalmával bizonyította tehetségét: 
a Parlament karácsonyi ünnepségei, a Habsburg ház esküvıi, Interoperettek, Korona Pódium, 
Szépségkirálynı választások, Máltai Szeretetszolgálat rendezvényei, Erzsébet királynınek 
szánt csokrok elkészítése, EBEI ülések, Hélia Szálló, Musica Hungarica rendezvényei, stb. 

65. születésnapján Göncz árpád köztársasági elnök a „Magyar Köztársaság 
Érdemrendjének Kiskeresztjét” adományozta Mihály Bélának. 

2001. november 27-én életének 72. évében váratlanul ragadta el a halál. Mihály Béla 
és virágai nélkül szegényebb lett a világ. Szülıvárosa nem felejti. 
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