
Ismerkedés a csillagászattal a Normafánál 

Mentorprogram - beszámoló 

 

A Normafától öt percre található az MTA CSFK alá tartozó Konkoly Thege Miklós Csillagászati 

Intézet. Ide járok fel minden héten a mentoromhoz, Maria Lugarohoz.  

Az iskola tavaly év végén hirdette meg a Fazekas Mentorprogramot, melynek keretében több hely 

között is választhattunk, ahová szerettünk volna bekerülni mentoráltként. Az idei tanév elején induló 

program keretében mentünk fel többen a Csillagászati Intézetbe. Ott többekkel is beszélhettünk a 

kutatási területeikről, több is nagyon érdekes volt. Nekem Maria Lugaro témája tetszett meg rögtön. 

Valamint azt is nagyon jónak találtam, hogy - mivel ő olasz - a kommunikáció teljesen angolul folyik. 

Nagyon fontos és hasznos, hogy ennek révén a témával angolul ismerkedhettem meg. Így a 

szakszavakat angolul tanulom meg, és a megjelenő cikkeket is jobban megértem.  A téma, amivel 

foglalkozik, a galaxisok kémiai fejlődése. Először én még nem ezzel foglalkoztam, hanem csillagok 

fejlődésével, de most már én is a galaxisok kémiájának a fejlődése kapcsán segítek, mert ez a csapat fő 

profilja. Az első nagyobb feladat egy programozási nyelv megismerése volt, ugyanis a munka 

elsősorban számítógépen zajlik, modellek formájában.  

A Mentorprogramból számos előnyöm származott. Az egyik legfontosabbnak több ottani kutató 

megismerését tartom. A program során sok külföldről érkező doktorandussal megismerkedtem, és 

már dolgozó csillagászokkal is találkoztam. Nagyon érdekes jobban belelátni a kutató életmód 

mindennapjaiba.  

Másik nagy élmény egy Olaszországi tábor volt. Kiss László, az Intézet vezetője ajánlotta Schramek 

Anikó tanárnőn keresztül a lehetőséget. A European Southern Observatory (ESO) nemzetközi 

szervezete minden évben szervez egy ifjúsági tábort az Alpokban. Annak ellenére, hogy 

Magyarország nem tagja a szervezetnek, el tudtam menni, ráadásul az Intézet állta a tábor költségeit 

számomra. A tábor hatalmas élmény volt, mind szakmai, mind társasági értelemben. A központi téma 

az exobolygók kutatása volt, melyben az ESO élen jár, így a legjobb szakemberek adtak elő 

számunkra. A tábor végén nehéz volt a búcsú.  

A program ugyan hivatalosan már véget ért, de biztos vagyok benne, hogy még sokáig fogok feljárni 

a Normafához, és az itt szerzett kapcsolataim sem fognak elveszni.  
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