
Miért a Nyíregyházi Egyetem? Bár a 
Nyíregyházi Főiskola, amely ma már 
Nyíregyházi Egyetem, csak 3. helyen 
szerepelt a felvételi lapomon, a mai napig 
hálás vagyok a sorsnak, amiért végül 
nyíregyházára irányított. Életem legszebb 
éveit töltöttem itt, számtalan pozitív emléket 
őrzök, melyet a nyíregyházi hallgatói és 
kollégiumi közösségnek köszönhetek. Olyan 
kapcsolatok, barátságok alakultak ki, melyek 
meghatározó szerepet játszottak az 
életemben.

A biológia szakhoz kapcsolódó tantárgyakból rendkívül versenyképes tudást szereztem, mely 
biztos alapot szolgáltatott későbbi tanulmányaimhoz. Sokszor fordult elő a doktorandusz évek 
alatt, majd azt követően is, hogy olyan ismeret segített a probléma megoldásához, amit még 
Nyíregyházán sajátítottam el. Ilyenkor mindig hálával gondolok azokra az oktatókra, akik 
bevezettek a biológia tudományának érdekes és csodálatos világába. 

A Nyíregyházi Egyetem hatalmas előnye, hogy oktatóim nem csak jó szakemberek, de 
emellett rendkívül jó pedagógusok is voltak. Nem csak tudtak, azt is tudták, hogyan kell a 
tudást átadni. Hogyan kell felkelteni az érdeklődést olyan dolgok iránt, melyről magam sem 
tudtam korábban, hogy érdekelnek.

A kutatás irányába történő orientálódást is az intézménynek köszönhetem. A szakdolgozat 
elkészítése során szembesültem azzal, hogy mennyire vonz az ismeretlen megismerésének 
lehetősége. Itt ismertem fel magamban azokat a tulajdonságokat, melyek segítettek megtalálni 
azt a terültet, hol a legtöbbet hozhatom ki magamból.

Most, hogy az élet úgy hozta, hogy a katedra másik oldalát is lehetőségem van megismerni, 
rengeteg hasznát veszem azoknak a pedagógiai ismereteknek, melyek arra tanítottak meg, 
hogy hogyan adhatom tovább magam is az évek során összegyűjtött tudást, hogyan 
segíthetem a fiatalokat ahhoz, hogy ők is megtalálják helyüket a biológia világában. 
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