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TANCSIK RICHÁRD 

A „Híd” 

Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar: egy név, egy 

korszak, egy életciklus, szakmaiság, talán ez a pár szó, ami elsőre eszembe jut. Az intéz-

mény 2006 szeptemberében vált az életem részévé. Sportkommunikátor szakos hallgató-

ként kezdtem tanulmányaimat. A szak újdonságot, új barátokat, új ismereteket és új, felké-

szült és szakmailag már bizonyított oktatókat adott nekem. Olyan tudást szereztem i tt, ami 

a későbbi tanulmányaimat és személyiségemet erőteljesen formálta.  

Elsajátítottam, azokat az alapokat, amelyek a szakmámban elengedhetetlen, és biztos 

alapot adott, hogy magabiztosan mozogjak az adott pozíciómban, amit betöltök. Ez alatt 

nem csak a szakmai képességeket értem, hanem a szociális kompetenciákat is. A két év 

alatt, átültették a sportból származó fontos és meghatározó kompetenciákat, mint a kitartás, 

“team munka”, a törekvés az optimális eredményre, és itt találkoztam először a kifejezés-

sel, ami az életem része lett, a “lifelong learning”. 

Érdeklődéssel hallgattam az oktatóimat és figyeltem, milyen magabiztosak a szakmájuk-

ban és szakterületükön. Törekedtem, hogy hasonló színvonalat érjek el, és a mai napig 

életem részét képezi, hogy a munkám színvonala – a képességeimhez mérten – optimális 

legyen.  

A nagy változás életemben 2008-ban jött el, mikor elkezdtem az andragógia “BA” sza-

kot. Sokat hallottam ekkor már a képzésről, tudtam, hogy az ország egyik, vagy mondhat-

juk, talán a legmagasabb szintű andragógusképző intézményének, és szakjának részese le-

hettem, egy nagy “családnak”, amely ekkor már több városban, és országban is folytatott 

képzést, felkészült és nemzetközileg elismert szakemberekkel.  

A képzésem kezdetekor már rendelkeztem információkkal, hogy mi vár rám. Több ok-

tatót már ismertem is, így már kezdetben arra törekedtem, hogy szakmailag fejlesszem ma-

gam. Az idő haladtával egyre mélyebbre ástam magam a szakmaiságban, megszerettem a 

tanulást, a kutatást és törekedtem a kézzelfogható eredmények felmutatására. Ez a 3 tevé-

kenység jelenleg is életem fontos részét képezi. A képzésem során nem csak az elméleti 

oktatásban szereztem új ismereteket, hanem a gyakorlatban is, az élet legkülönbözőbb 

szegmenséből nyerhettem tapasztalatokat. 

A nagy változás egyik összetevője – amely a mai napig életem meghatározó része – az 

volt, mikor Koltai Dénes elvállalta, hogy szakdolgozatom konzulense lesz. Büszkeséggel 

töltött el, hogy a nemzetközileg is elismert szakember útmutatást ad nekem, hogy a képzés 

szakmai követelményeit magas szinten tudjam teljesíteni. Ahogy telt az idő, készült a szak-

dolgozatom, kutattam dolgoztam, bizonyítani szerettem volna, hogy felkészült vagyok. 

Megtanultam: az embernek folyamatosan tanulnia, kutatnia kell, mert a mai, rohanó vilá-

gunkban az új információ hatalom, és ha ezt még használni is tudjuk, akkor vagyunk igazán 

a legjobbak. 

A képzés második felében találkoztam egy rövidítéssel, amely három betű csupán, TDK. 

Ekkor tudatosult bennem, hogy mi is az a Tudományos Diákköri Konferencia. Éreztem, ha 

szakmai tudásomat bizonyítani akarom, ezen indulnom kell. Ebben konzulensem örömmel 

támogatott.  

A témaválasztás gyorsan ment. Határontúli magyarként szívügyem a határon  túl élő 

honfitársaink sorsa. Ezért a tanulni szándékozó fiatalok sorsának alkulását probáltam 
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megfigyelni és bemutatni, illetve megoldási javaslatokat próbáltam nyújtani. Ekkor 

éreztem meg a tudományos pálya szépséget és mibenlétét. Örömmel és eltökéltséggel 

végeztem munkámat, amelynek eredményeként eljuthattam a 2011-es, Kecskeméten 

megtartott országos konferenciára. Felkészülten és magabiztosan érkeztem, őszintén kicsit 

el is bíztam magam, bízva a sikerben. Azonban nem az általam várt eredményt értem el, 

amely először elkeserített, csalódott voltam, de ekkor értettem meg, hogy sokszor a siker 

és elismerés nem akkor jön, amikor várjuk. Talán nem a megfelelő pillanat volt ez még 

számomra, megértettem, mi is az alázat a szakma iránt.  

Teltek az évek és bekerültem a mesterképzésre. Itt már valóban  a szakmám elmélyítése 

volt a célom, készültem életem új szakaszára, a nagybetűs életbe. Közben mindennapi 

életem is változásokat hozott, hol nehezebb, hol könnyebb időszakok következtek, de 

céljaim ugyanazok maradtak, és bővültek. A küzdelem és a tanulás az életem részévé vált. 

Éreztem a támogatást oktatóimtól, akik elismerték szakmaiságomat, amiért a mai napig 

hálával tartozom, de a legnagyobb hálával a konzulensemnek jár, aki akkor is hitt bennem, 

amikor én elbizonytalanodtam szakmailag, és válaszút elé kerültem. Úgy érzem, 

útmutatása a jó irányba terelt.  

Ezen tapasztalatok mellett készültem életem következő és utolsó OTDK -jára. Tudtam, 

ha bizonyítani akarok, ez az utolsó lehetőségem. Törekedtem a tökéletességre, elszántan 

végeztem munkám, mert tudtam, mire vagyok képes, és ezt meg akartam mutatni. Erre 

2013-ban, Egerben került sor. A témám hasonló volt, de immár szakmailag elmélyültebben, 

és felkészülten. Magabiztosan, de immár kellő alázattal érkeztem meg. Megértettem, hogy 

a szakmaisághoz mi kell. Éreztem, itt semi nem történhet, ahogy jelenleg mondani 

szoktam, minden kontroll alatt van. Így történt. Témámmal nem csak magamnak, hanem a 

Karnak – és konzulensemnek is – elismerést váltottam ki. Büszkesség töltött el, amikor 

hallottam a nevemet. Talán ezeket az eseményeket tudom kiemelni, amelyek a Karon 

számomra meghatározzóak voltak. 

És mit hozott a jövőm? Kiléptem az életbe. Több munkahelyem is volt, ahol megbecsül-

tek és a szakmámban magabiztosan mozgok. Foglalkoztam uniós pályázatokkal, határon 

átnyúló pályázatokkal, segítettem munkavállalókat, hogy munkához jussanak, képzéseket 

szerveztem, továbbadni mindazt, amit tanultam. Amolyan „Híd” szerepet töltöttem be min-

denhol. Azonban – ahogy említettem –, sokszor nehezebb és könnyebb periódusok váltják 

egymást, talán azért, hogy felkészítsenek minket egy újabb, nagyszabású feladatra. 

Az élet pedig ezt is megadta nekem. Jelenleg 1000 km-rel távolabb végzem munkámat, 

egy másik országban segítem honfitársaim életét, támogatom őket, erősítem ident itásukat 

és biztosítom őket az anyaország támogatásáról. Betöltve a “Híd” szerepét.  A jelenlegi 

munkám büszkeséggel tölt el. Szakmai magabiztosságomat – szakmai felkészültségének, 

szellemiségének, hallgatóbarát attitűdjeinek, világra nyitottságának, a lifelong learning 

sokoldalú támogatásának köszönhetően – a kartól, oktatóimtól és természetesen 

konzulensemtől, Koltai Dénestől kaptam. Ezért hálával tartozom, és örömmel tölt el, hogy 

a része lehettem, és része vagyok a kar történelmének. 

Mindezt köszönöm. 

 


