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PÁLMAI MIRANDELLA 

Hogy kerültem a FEEK-re? 

A középiskola vége felé közeledve egyre nehezebb volt számomra a pályaválasztás. Nem 

tudtam, mivel szeretnék foglalkozni, így azt sem tudtam, hogy hova szeretnék menni to-

vábbtanulni. Az andragógia szakot a szüleim találták és rövid tájékozódást követően meg-

tetszett. Abban az évben, amikor felvételiztem, Pécs mellett Szegeden is meghirdették az 

andragógiaképzést. Ennél messzebbre szülővárosomtól nem szerettem volna menni.  

Mielőtt eldöntöttem volna, hogy Pécset vagy Szegedet választom első helyen, ellátogat-

tam a FEEK nyílt napjára. Számomra a lehető legrosszabbul indult ez a találkozás. Elkés-

tem. Ezen sokan egy vállrándítással túl teszik magukat, én viszont nehezen viselem. Sze-

retek svájci óra pontossággal érkezni egy megadott eseményre, kurzusra, találkozóra stb. 

Így kissé frusztráltan ültem be az első „eligazításra”, ahol bemutatták az intézményt. Sokra 

nem emlékszem, hogy miket mondtak el az andragógiáról. Volt szó valami szakosodásról  

a képzés felénél, de nem is nagyon érdekelt akkor már semmi, tudtam, hogy a FEEK -re 

szeretnék járni. Hogy miért? Először is a falak. Bután hangozhat, de elámultam azon, hogy 

egy oktatási intézmény is pompázhat élénksárga és narancssárga színekben, amivel rend-

kívül barátságos érzetet kelt. Na persze nem kizárólag emiatt döntöttem a kar mellett.  

A nap további részében egy hallgatóval fedeztük fel az épületet, Hosszú Norbert volt a 

kalauzunk. Ő volt az, aki megerősített abban, hogy nekem itt a helyem. Segítőkész és ba-

rátságos volt, de ami a legfontosabb, látszott rajta, hogy szeret a FEEK -re járni, és ha egy 

diák szeret iskolába járni, az a hely rossz nem lehet. Héjj Andreas professzor úr ízelítő 

pszichológiai előadása a szerelemről csak hab volt a tortán. Izgatottan tértem haza, alig 

vártam, hogy a következő tanévet Pécsett, a FEEK-en kezdjem. 

A felvételi időszak alatt, ha Pécsre gondoltam, napsütötte dombokat láttam magam előtt, 

csicsergő madarakkal, ha Szegedet képzeltem magam elé, egy szürke, borongós város  je-

lent meg előttem. Szeged is gyönyörű város, tele lehetőségekkel, de a szívem Pécs felé 

húzott. Később, a felvételi ponthatárok kihirdetésekor kiderült, hogy Szegeden végül nem 

indult andragógia szakon képzés. Számomra ez jelzés volt az univerzumtól, hogy ide kellett 

kerülnöm. 

A FEEK olyan nekem, mint egy baráti közösség, ahova szívesen jár az ember. Itt nem a 

szokásos a tanár-diák kapcsolat. Az oktatók egyenrangú félnek tekintik a hallgatókat, kész-

ségesen segítenek, bármilyen búval-bánattal lehet hozzájuk fordulni. Szakmailag is magas 

színvonalú oktatást nyújtanak. A portás bácsik is gyarapították derűs emlékeimet. Egy hű-

vös, esős napon mosollyal kísért köszönésüktől máris jobb lett a kedvem.  

Gyönyörű három évet töltöttem itt, rengeteg élménnyel gazdagodtam és életre szóló ba-

rátságokat kötöttem. Voltak rossz pillanataim is, amikor legszívesebben felültem volna az 

első, hazafelé tartó buszra, de idővel ezek az emlékek is megszépülnek. Szeretem a FEEK -

et a színes falaiért, a közvetlen oktatókért, a családias  légkörért. Ennek talán legjobb bizo-

nyítéka, hogy itt maradtam mesterszakon. Úgy vélem ennél jobb helyre nem is kerülhettem 

volna. 

 


