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KERESZTES ÉVA EMESE 

Gondolatok egy képzés margójára  

2007-2010 között a PTE-FEEK távoktatásos tanulója voltam Sepsiszentgyörgyön és and-

ragógia szakon szereztem diplomát. Nagyon büszke voltam, amikor Bukarestben , az Okta-

tási Minisztériumban, a honosítási eljárás alkalmából, a velünk foglalkozó tisztviselő el-

mondta, hogy itthon 5 egyetemen lehetne megszerezni azt a tudást, amelyről a mi anya-

könyvi törzslapunk árulkodik. Végül, mivel a bölcsészkari tantárgyak túlsúlyban voltak, a 

képzésünket pedagógia tudomány fokozatra honosították. De ne ugorjunk ennyire előre az 

időben 

Amikor a felkérés elhangzott, hogy fogalmazzam meg, egyéni életemben mit jelentett ez 

a tanulási folyamat, hogyan hasznosult a megszerzett tudás, illetve a munkapiac világában 

hasznosíthattam-e, azt gondoltam, nagyon egyszerű dolgom lesz. Amikor elkezdtem rajta 

gondolkodni, rájöttem, egyáltalán nem könnyű válaszolni. Ezért kérdéskörök szerint ren-

dezve próbálom gondolataim összefoglalni. 

Hogy mit jelentett számomra az egyetem? A megvalósult álmot, Az ezeregyéjszaka me-

séi-nek megfelelő, gyönyörű, színes, asszociációkra inspiráló keleti szőnyeget. Azért fo-

galmazom így, mert 2007-ben 55 éves voltam, amikor a jó szerencsémnek köszönhetően 

felfedeztem a hirdetést, amely szerint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Kara távoktatási képzést indít a szülővárosomban, Sepsiszentgyör-

gyön. A felhívás mellett szerepelt a tanterv rövid összefoglalása is. A meglátni és megsze-

retni egy pillanat műve volt, ugyanis minden ott szerepelt a papíron, amit szeretek, ami 

érdekel, amilyen téren tevékenykedtem. Természetesen azonnal beiratkoztam. 

Az évnyitó magasztos pillanatai jelentették az első hivatalos találkozásunkat a távoli 

intézmény képviselőivel, akik között Koltai Dénes dékán úr is megjelent. Tulajdonképpen 

neki volt köszönhető ez az egyedi, távoktatási program, mert szépet és nagyot álmodott. A 

két ország együttműködési keretei között munkatársaival létrehozott egy nappali és egy 

távoktatásos tagozatot. Ennek eredményeként a nappali tagozaton 15 fő, a távoktatási for-

mában pedig 14 hallgató szerzett oklevelet. 

Ugyanakkor találkoztunk először Pályi Péterrel is, aki az egyetem akkori megbízottja-

ként egyengette az utunkat, eligazított bennünket az adminisztrációs útvesztőkben, segített 

a könyvészeti anyagok elérésében és egyáltalán minden kérdésre, kérésre igyekezett ér-

demben reagálni. Társaim nevében is köszönet érte. 

És megkezdődött az oktatás: az első tömbösített óránk pszichológia vo lt, szombat dél-

utánon. Klein Sándor tanár úrral a találkozás lenyűgöző volt. Pillanatok alatt , játékosan 

közösséget formált belőlünk, és amire a kiszabott idő lejárt és este kézbe vettem Atkinson 

(és munkatársai) Pszichológia című tankönyvét, kiderült, hogy a 700 oldalnyi anyagot úgy 

adta le, hogy el sem fáradtunk és észre sem vettük. Lenyűgözött, egyszerűen el voltam 

bűvölve. Sorolhatnám a többi tantárgyat, tanárokat is, mert hosszú a sor és egyik kiválóbb 

volt, mint a másik. 

Szükségesnek tartom megemlíteni a művelődéstörténet tanárunkat, Koltai Zsuzsannát. 

Érdekes, felettébb igényes előadásai alatt jöttem rá,  hogy milyen hiányos a tudásom. Min-

dig azt gondoltam magamról, hogy jól képzett, olvasott, tájékozott ember vagyok – és be-

szereztem azt a köbméternyi könyvet, amin lassan átrágtam magam, pótolva a hiányossá-
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gaimat. Kocsis Mihály neveléselmélet tanárunk az előadásaiba párhuzamot vont a keresz-

ténység megjelenése előtti kultuszesemények és ezeknek a mai kultúránkban is tovább élő 

mozaikdarabkái között, rávilágítva egy bizonyos fokú folytonosságra. A társadalomkép – 

emberkép – gyermekkép – pedagóguskép összefüggésében tanított az oktatásról, mint rend-

szerről. 

A második, harmadik tanulmányi év során számos, szakmai vonatkozású tárgyakat ok-

tattak, például a gazdaságtani ismereteket, jogi alapismereteket, az Európai Unió működé-

sét, és személyügyi tantárgyakat. Nem tudom nem felsorolni a tanárainkat, akik segítettek 

megérteni a gazdasági, jogi folyamatokat, rávezettek az összefüggésekre, segítve, hogy 

majd jobban elboldoguljunk a szakmánk gyakorlása közben. Köszönettel tartozunk Mácsa-

iné Bajusz Klára, Németh Balázs, Pankász Balázs, Vámosi Tamás, Koltai Zoltán, Zádori 

Iván, Szép Zsófia, Kleisz Teréz, Sári Mihály, Spielmann Mihály,  Birta Székely Noémi, 

Egyed Péter, Gáspárik Attila, Moscviciov Leonid, Sztakics István, Henning László, Ne-

meskéri Zsolt,Világi Rudolf és Krisztián Béla tanár uraknak. 

Lehetőségem nyílt harmadéven felvenni a Tér-kultúra-intézmény-társadalom szakot Re-

isz Terézia tanárnő vezetésével. Hasznosnak bizonyult, aminek most is hasznát veszem, 

miután már nyugdíjba vonultam a munka világából. 

Valószínű, ha az ember a megfelelő életkorban végzi az egyetemet, minden különösebb 

szorongás és teljesítménykényszer nélkül veszi az akadályokat, viszont  ha a szépkor árnyé-

kában kezd tanulni, más elvárásokat támaszt önmagával szemben. Ennek az eléréséhez ma-

ximális segítséget kaptam, kaptunk a tanárainktól, az Egyetemtől, köszönet érte. 

Hogyan hasznosult a megszerzett tudás? Hogyan tudtam hasznosítani a munkaerőpia-

con? Hatvanöt éves koromban mentem nyugdíjba, lehetőségem nyílt tíz éven át hasznosí-

tani a személyügyi szervező szakon szerzett tudásomat, a szűk szakmában, alkalmazások-

nál, a munkakörök hatékonyabb kialakításánál, közösségformálásban, pályázatírásban. 

Természetesen a megszerzett felsőfokú végzettség a bérezésben is pozitív változást ho-

zott, de az igazi érték számomra mégsem a pénzügyi vetület, hanem az általa megszerzett 

önbizalom, önértékelés és a szűkebb és tágabb környezetem pozitív értékelése. A tanulá-

som jó hatással volt a munkatársaimra is, kialakult bennük is a tanulási, továbbképzési 

vágy. Körükből, a tizennégy személyből hárman beiratkoztak mesterszakra, a már meglevő 

alapképzésük kiegészítése céljából, négyen elkezdték az alapképzést, két munkatárs gim-

názium utáni munkavédelmi iskolát végzett, tehát igen hatékony humánerőforrás-fejlesz-

tést sikerült elérnünk. A nyugdíjazásom után az elsajátított kutatás-módszertani ismeretei-

met, valamint a tér-kultúra-intézmény-társadalom tantárgy során elsajátítottakat hasznosí-

tom, kérdezőbiztosként részt veszek egy kolozsvári kutatási cég felméréseiben. 

Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek oktatásnak, hogy az életem színes mozaik-

cserepei ilyen értékes darabbal bővülhettek. 

 


