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GELENCSÉRNÉ FENYVESI JUDIT 

FEEK-es emlékeim 

Két alkalommal is hallgatója voltam a PTE FEEK-nek. Először 2006-2009-ig, majd 2014-

2016-ig. Ez egyetemen eltöltött két év érdekessége, hogy a PTE FEEK-nél kezdtem, és a 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar vég-

zős hallgatójaként fejeztem be a tanulmányaimat. 

Bárhol vagyok, nekem az első benyomás mindig sokat számított. 2006-ban, amikor elő-

ször léptem át az egyetem küszöbét, mi fogadott? Fiatalos vidám környezet, színek, fény, 

virágok, tágas terek, az asztalok körül kényelmes fotelok, isteni finom kávét és capuccinót 

adó automata, és az informatika terem előtt egy gyönyörű akvárium, tele színes halakkal. 

Először 2006-2009-ig mint levelezős főiskolai hallgató jártam ide. Életemnek ez az idő-

szaka elég nehéz volt. A lányom akkor kezdte az iskolát, ő írni-olvasni-számolni tanult, én 

többek között dokumentum leírást, formai feltárást, osztályozási rendszereket, művelődés-

történetet, információelméletet. Egyszerre voltam anya, főiskolai hallgató, dolgozó nő. 

Persze tudom, rajtam kívül ezt nagyon sokan így csinálják, nekem mégis sokszor okozott 

bűntudatot, hogy mint anya nem tudok úgy helyt állni, ahogy szeretnék, hiszen meg van a 

magam "baja". 

Sokan kezdtünk. Az első konzultációs napon a lenti informatika teremben minden szék 

foglalt volt, aztán, ahogy haladtunk előre az időben, mindig kevesebben lettünk. Volt, aki 

nem ilyen képzésre számított, volt, akinek a családi körülményei változtak meg, volt, aki 

talált egy hasonló képzést kicsit közelebb az otthonához, és volt, aki úgy gondolta, ennyi 

volt. 

A főiskola három éve alatt sok beadandó dolgozatot kellett írni, amit nem bántunk,  hi-

szen ezzel egy-egy szóbeli vizsgát ki lehetett váltani. Tartottunk kiselőadásokat, voltunk 

iskolai könyvtárban hospitálni, olvastunk-olvastunk- olvastunk, és szorongva készültünk a 

vizsgákra, szigorlatokra. Az idő megszépít mindent, és már a vizsgaidőszak sem tűnik 

olyan rémisztőek, de azt tudom, hogy nagyon jó érzés volt, amikor túl voltunk egy-egy 

megmérettetésen és egy picit hátra lehetett dőlni. 

A főiskola harmadik évének a legvégére, már csak heten maradtunk, diplomát hatan kap-

tunk, és a diploma átadó ünnepségen már csak öten öltöztünk talárba. 

2014-ben újra iskolapadba ültem. Úgy látszik, amikor a lányom új iskolában kezd, ne-

kem is kedvem szottyan egy kis tanulásra. Kicsit már „hazajöttem”, hiszen ismerős volt a 

hely, a tanárok ugyanazok voltak, mint a főiskolán. A csoportunk mikro csoport volt, az öt 

főből hárman a főiskolát is itt végeztük el, különböző időpontokban. Itt is voltak beadandó 

dolgozatok, több kiselőadás, sok kutatómunka és olvasnivaló a könyvtári gyakorlatok is 

több területet érintettek és a legvégén a szakdolgozat és a záróvizsga izgalmai. 

Nagyon jó volt a tanári kar. Felkészültek, hasznos információkat, használható tudást ad-

tak át. Soha nem éreztük azt, hogy megoldhatatlan feladat elé állítanak bennünket. Persze 

volt, ami fejtörést okozott, de mindenki tudta, levelezősök vagyunk, a tanulás mellett dol-

gozunk és azt is tudták, hogy ennek ellenére mindent megteszünk azért, hogy a feladatot 

becsületesen teljesítsük. Akik tanítottak bennünket nem csak tanárok, hanem emberek is 

voltak. Soha sem éreztük azt, hogy mi „csak” diákok lennénk. Partnernek, egyenrangú fél-

nek tekintettek bennünket. Nem az volt a cél a vizsgáknál, hogy mit nem tudunk, hanem 

az, hogy a megszerzett tudást, hogy alkalmazzuk és a legtöbbet ki tudjuk hozni magunkból.  
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Biztos minden diáknak van kedvenc tanára. Nekem Sipos tanárnő volt. A tudását, felké-

szültségét mindig csodáltam. A főiskolai és egyetemi szakdolgozatomnál is Ő volt a kon-

zulensem. Nem tudom elégszer megköszönni azt a segítséget, iránymutatást, bíztatást,  kor-

rektséget, emberséget, amit ezekben az időszakokban, valamint a  főiskolai és egyetemi 

évek alatt kaptam tőle. Köszönöm ezt neki. 

A tanárok között itt van már a fiatalabb nemzedék. Meg van a tudásuk, a felkészültségük, 

magukkal hozzák és adják át a hallgatóknak az új információkat. 

A tudás és ismeretek bővülése mellett a diplomák mellé mit kaptam még a FEEK -től? 

Barátokat. Az egyik barátság már 11 éve tart, a másik kettő még gyermekcipőben jár, csak 

2 éves. Mindegyik nagyon fontos nekem, ápolom is, hogy sokáig így maradjon. 

Ahányszor elmegyek a FEEK épülete előtt, mindig jó érzéssel gondolok vissza az itt 

eltöltött évekre. Nincs más hátra, mint hogy kívánjak Önöknek, Nektek nagyon sok szor-

galmas, érdeklődő diákot, és azt, hogy az előadó termek mindig tele legyenek. 

 


