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MALATYINSZKI SZILÁRD 

Humánszervező képzés Gyulán  

10-15 év távlatából nagy megtiszteltetés megírni, hogy mit is jelentett számomra a korábbi 

FEEFI, a mostani FEEK. Kapcsolatom az intézménnyel a Békés megyei Gyulán kezdődött, 

ahol a – dr. Tóth József segítségével és támogatásával indított – humánszervező képzésre 

jártam. Örültem, hogy itt, a Viharsarokban is egyetemi szintű diplomát szerezhetek, hiszen 

akkor – más fórumon - erre még nem volt lehetőség. 

Megfogott az a szakmai alázat, amit a több mint 300 km-re élő tanárainktól, példaképe-

inktől tapasztalhattunk. Az, aki képes volt fél napot utazni csak azért, hogy nekünk tanít-

hasson, nem lehet más, csak megszállott. Igen, ők azok voltak, nagy harcosok.  Később, 

amikor Krisztián Béla tanár úrral beszélgettem a FEEFI alapításáról, indulásáról, szintén 

megbizonyosodtam erről. Ők valóban új kultúrát indítottak el és támogatták, támogatják az 

óta is a tanulni szándékozókat, nem csak az egyetem falai között.  

A felnőttképzési szakértői felkészítésbe már Pécsett kapcsolódtam be, a konzultációkra 

minden alkalommal hajnalban indultam Békéscsabáról, hogy négy órás út után odaérjek. 

Furcsa volt, hogy színesek a falak, a folyosókon festmények, bőrgarnitúrák, tiszta a toalett, 

hideg-meleg vízzel és WC-papírral. Mint megtudtam, nem véletlen. Koltai Dénes dékán úr 

elvárásai szerint a kulturális szint ott kezdődik, hogy megtiszteljük a diákokat az elegáns 

környezettel, a tisztasággal, mert akkor vélhetően ők is így adják majd tovább. Innen épül-

het csak a nevelés, belső igényességgel, külső tisztasággal.  

A képzések során nem igazán a tárgyak maradtak meg bennem, hanem a hangulat, az 

egységes szemlélet, amelyben akár Koltai Dénes tanár úr, akár Cserné tanárnő, akár Né-

meth Balázs tanár úr az életről beszéltek. Ez az élet – mai szemléletmódommal – jelenthe-

tett pécsi intézményi, szakmai és személyes fejlődéstörténetet, EU-s gyakorlatban megva-

lósult településfejlesztést, vagy pedagógus életpályamodellt. Imádtam azt, hogy nem a tan-

anyag, hanem az ÉLET számított. Élveztem Krisztián Béla tanár úr elbeszéléseit a valódi 

Magyarországról, annak minden fény- és árnyoldalával, sajátos humorával, fanyar valósá-

gával együtt. Tisztelem, mert Ő képes volt leülni egy pohár bor mellett a hegyolda lban az 

„utolsó” segítő mellett ugyanúgy, mint akár egy miniszterrel. És mindkettő felnézett rá, 

bár utóbbi nem biztos, hogy elismerte. 

A FEEK a valódi tanárokon keresztül megtanított arra, hogy első a tisztesség és minden 

csak utána következik. Soha nem bántam meg, hogy életem indításaként sokszor úgy utaz-

tam Pécsre, hogy útközben gazdaboltokat látogatva, szúnyoghálóval kereskedve mentem 

vizsgázni. Megtanítottak arra, hogy a kétkezi embereknek is van becsülete. Az igényesség 

ott kezdődik, hogy megtanuljuk tisztelni azokat, akik nem feltétlenül hangosak, sokkal inkább 

értékesek. Hálával és örömmel megköszönöm Tanáraimnak, Nektek az itt töltött éveket. 

 


