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SZAKONYI ÉVA 

Egy FEEK függő naplója 

Részlet 

Emlékszem 2007 szeptemberében kezdődött minden. Új város, új iskola, új barátok, új 

élmények. Sportkommunikátor szakra nyertem felvételt, tele voltam várakozással és izga-

lommal mikor elsőként léptem be a FEEK ajtaján. Az első pár nap ismerkedéssel telt min-

den nagyon új volt. A csoporttársakkal könnyen egymásra találtunk a közös érdeklődésnek 

is köszönhetően. Nagyon hamar szuper csapattá kovácsolódtunk, erről azok a rendezvé-

nyek adtak tanúbizonyságot, melyeket mi szerveztünk. A szakestek, a streetball torna, a 

közös meccsnézések és persze az elmaradhatatlan bulik.  

A „sportkomos” időszak azért volt számomra meghatározó, mert itt kóstolhattam bele 

az egyetemi miliőbe, és itt jött meg igazán a kedvem a továbbtanuláshoz. Már az első félév 

után éreztem, hogy Pécsen tartózkodásom hosszabb távú lesz. Lett néhány jó barátom más 

szakokról is, így például Andragógia BA szakról is. Az ő segítségükkel beleláthattam az 

andragógia szakon folyó munkába és akkor már sejtettem, hogy ez lesz az én utam.  

2009-ben a sportkommunikátor szak sikeres elvégzése után bekerültem az andragógia 

szakra. Ha emlékeim nem csalnak 80-an kezdtük a szakot, a Nagyterem tele volt annyi 

biztos. Itt is könnyen beilleszkedtem. Ha a gazdaságtörténetet leszámítjuk, a tanulás vi-

szonylag gördülékenyen ment, tudtam, hogy jó az irány és, hogy a jövőben munkavállalási 

tanácsadóként szeretnék működni. Megtaláltam a hivatásom, talán nagy szavak, de valóban 

így gondolom. 

Élményt jelentettek a tanulmányi kirándulások pl. a dunaújvárosi vasműbe, a paksi atom-

erőműbe, baranyai falvakba ahol a különböző munkaerő-piaci programok működésébe lát-

hattunk bele. Hálás szívvel emlékezem vissza azokra a tréningekre, melyeken részt vehet-

tem, ezeket jelenlegi munkámban is tudom hasznosítani.  

Az andragógia szak elvégzése után nem volt kérdés, hogy maradok továbbra is büszke 

FEEK-es. Ekkor már tudtam,(és nem csak én, de a körülöttem lévő emberek is), hogy FEEK 

függő lettem. 2012 szeptemberében megkezdtem tanulmányaimat az Emberi erőforrás ta-

nácsadó mesterszakon. Ebben az időszakban is rengeteg minden történt velem. Részt vet-

tem a szakkollégium és a Tudományos Diákkör munkájában is. Néhány hallgatótársammal 

és Kleisz Teréz tanárnővel eljuthattam Portugáliába ösztöndíjjal. Hálás szívvel gondolok 

arra a fél évre, amikor gyakornok lehettem a karon. Több kutatásban segédkezhettem, me-

lyekből mind profitáltam, mindenből tanultam valami újat.  

Hálás szívvel gondolok egykori oktatóimra, magas szakmai tudásukkal, érdekfeszítő elő-

adásaikkal, néha kemény vizsgáikkal, közvetlenségükkel mind hozzájárultak, ahhoz, hogy 

a FEEK-en tanultakat magas szinten tudom alkalmazni a munkámban. Külön is szeretnék 

itt köszönetet mondani a konzulenseimnek (Reisz Terézia, Szép Zsófia, Szécsi Gábor), akik 

emlékszem rengeteget segítettek, időt nem sajnálva, hogy elkészülhessenek a szakdolgo-

zataim. 

Szeretettel gondolok vissza a FEEK könyvtárában töltött órákra is, ahol Szilvi és Zita 

mindig vidámmá tették a kutakodást a könyvek közt. 
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Nem túlzás azt mondani, hogy a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar ak-

koriban a második otthonom volt. Imádtam bejárni az előadásokra, a szemináriumokra. 

Imádtam az épület színes falait, mindenben megtaláltam a számomra érdekest.  

Egy dologban egész biztos vagyok, ha újra kellene kezdenem ugyanígy csinálnék min-

dent. A FEEK- en töltött időszak eddigi életem egyik legboldogabb időszaka volt. A FEEK 

függőség egy jó dolog és abban is biztos vagyok, hogy ezzel a függőséggel nem voltam 

egyedül…  Büszke vagyok arra, hogy a FEEK-en szereztem a diplomáimat! Köszönök 

mindent! 

 


