
A természettudományok szeretete 

 

 
„A szorzás tényezőiről írtunk dolgozatot. Nem is lett olyan rossz, de azért jó sem. Hármas. 
Ebben a félévben már a negyedik. De sem Anyu, sem Tünde néni nem akarja elismerni, hogy 
4 hármas ugyanannyi, mint 3 négyes. Hiszen a szorzás tényezői felcserélhetők!” 
Tudom, hogy sokan számolnának Békés Márta költőnőhöz hasonlóan, ha megkérdeznék őket, 
hányasra állnak a természettudományokból. De ha hiszitek, ha nem, van aki érti és szereti a 
matematikát, a fizikát, a kémiát, a biológiát vagy a földrajzot. A diákok egyre gyakrabban 
választják életcélnak a természettudományos szakmákat, aki érti és szereti ezeket a tárgyakat 
azok előtt megnyílik a világ. Tudom, néhányan még mindig úgy vélik, hogy a fizikát, a 
matekot vagy a kémiát nem lehet megérteni, csak a csodabogarak szeretik.  Nos, be kell, hogy 
valljam, én is közéjük tartozom, imádok számolni és az érzés, hogy értem, miről van szó, 
egyszerűen felülmúlhatatlan. 
Ám nektek, kívülállóknak is el kell gondolkodnotok azon, hogy mihez is kezdenénk az olyan 
csodabogarak nélkül, mint Bell, a Wright testvérek, Ford, Ampére, Kandó Kálmán, 
Szentgyörgyi Albert, Arkimédesz, Albert Einstein, Euklidész, Pitagorász vagy nem ismernénk 
a geometria alapjait sem. Nem lenne áram, nem lennének közlekedési járművek, vagy 
okostelefon.! Nem létezne az orvostudomány, nem tudnánk, merre vagyunk a világban. Nem 
ismernénk a pontos időt, a fizetésünk nagyságát, vagy ami a legfontosabb, hogy hányast 
kaptunk a dolgozatunkra. 
Engem már régóta érdekel a matematika és a fizika, de kémiából is jól teljesítettem. Úgy 
vélem, az előbbi két tantárgy „találkozása” hozta létre ezt a sok csodálatos találmányt, 
melyeket mindennapinak tekintünk. Egyetlen egy napot sem bírnánk ki autó, telefon, 
számítógép és internet nélkül.  
Emelt matematika és fizika fakultációra jártam. Az érettségi után Dániában, a VIA University 
College-on mérnök hallgatóként folytatom tanulmányaimat. A magyar felvételi rendszertől 
eltérően én már tudom, hogy felvételt nyertem. Gazdasági szakemberként szeretnék 
hozzájárulni a világ fejlődéséhez. 
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