
Mentorprogram - beszámoló 
 
A Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium mentorprogramján a 2018-2019-es tanévben vettem részt. 
Elsők között ajánlották fel nekem ezt a lehetőséget, amivel boldogan éltem is. A szervezés szinte 
kifogásolhatatlan volt. A mentorral nagyon gyorsan sikerült a kapcsolatfelvétel, megkaptam az e-mail 
címét, és már meg is tudtuk beszélni az első találkozó időpontját. Itt az egyetlen problémám a hosszas 
szerződéssel volt, viszont ez természetesen csak egyszeri kitöltést igényelt. Voltak találkozók a 
szervezőkkel is, ahol megkaptuk az összes lényeges információt (pl.: szabályok, időtartam, a program 
alapvető célja stb.), és ha valami nem volt világos, ott meg lehetett kérdezni, így a félreértéseket 
kiküszöböltük. 
Én a kémia területén tevékenykedő mentort kaptam - ahogy azt szerettem is volna –, Pálfy Gyulát, aki 
az ELTE doktorjelölt hallgatója volt ekkor. Sok mindenben segítette az előre haladásomat a kémia 
területén. Könyveket adott kölcsön, tanácsokat adott, feladatokat beszéltünk meg – és még 
sorolhatnám. Ami szerintem a legfontosabb volt, és az én szememben ez választja szét a mentort a 
tanártól, hogy tanácsokat adott, mit csináljak máshogy, amire magamtól nem jönnék rá, továbbá mivel 
hasonló a hátterünk (a kémia szempontjából), sok tapasztalatot is át tudott adni. Ez például a Kémiai 
Diákolimpia válogatón vált különösen hasznomra, mert amikor megtudtam, hogy részt vehetek, 
megkérdeztem tőle, hogy mire számítsak. Így amikor odamentem a válogatóra, már körülbelül tudtam, 
hogy mi hogyan lesz, és nem csak belecseppentem ebbe a teljesen új (egyetemi életre jobban, mint 
gimnáziumira hasonlító) világba. Ezáltal jobban tudtam a lényegre fókuszálni. Adódott lehetőségem a 
laborokba is benézni, ahol tanúja voltam többféle tevékenységnek, például hogy hogyan készül egy 
NMR (nuclear magnetic resonance) minta és annak mérése. Ez főleg azért volt hasznos, mert jobb 
belátást nyertem a valódi labormunkába és egy igazi nagyműszer működését is volt alkalmam közelről 
látni. 
A mentorprogram egyik fő célja szerintem az, hogy segítsen a résztvevőknek a pályaválasztásban, 
azáltal, hogy belátást nyújt az ott folyó munkába, illetve hogy milyen valójában azon a szakon 
tevékenykedni. Ez után az év után csak biztosabb lettem abban, hogy a kémia felé szeretnék 
továbbtanulni.  
Köszönöm mentoromnak, Gyulának, illetve a program szervezőinek, hogy rengeteg új tapasztalattal 
és munkával segítettek előre a kémia tarka útjain. Akinek van lehetősége részt venni a programon, 
mindenképpen ajánlom, mert én nagyon jól éreztem magam, és számomra nagyon hasznos volt. 
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