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Kiss Andrea 

Hatalmas győzelem az I. Nemzetközi Kémiai Tornán 

2017. június 26. és 30. között rendezték a moszkvai Lomonoszov 
Egyetemen az első Nemzetközi Kémiai Tornát (International Chemistry 
Tournament, IChTo, ejtsd: isto). Magyarország egy hatfős csapattal 
képviseltette magát, amely minden várakozást felülmúlva az abszolút 
első helyen végzett! 
A verseny eredetileg a moszkvai iskolák viadala volt, később más 
területekről is érkeztek csapatok. Idén először hirdettek nemzetközi 
versenyt, és ekkor lett a Torna hivatalos nyelve az angol. Jellegében 
teljesen más, mint az általunk ismert többi kémiaverseny. A feladatokat 
hónapokkal a verseny előtt nyilvánosságra hozták. A versenyzőknek 12 
érdekes, nyitott végű kérdést kellett kidolgozniuk. A Csillagok 
háborújában szereplő skakoiak légzésének kémiája, Tolkien 
szilmariljainak szerkezete, valamint A nyolcadik utas: a Halál című 
filmben bemutatott idegenek szinte mindent oldó vérének összetétele 
– ezek voltak a legnépszerűbb problémák.  
A fordulók során a diákok prezentálták elképzeléseiket az adott 
témáról, megvédték elméletüket más csapatok, illetve a zsűri 
kérdéseire válaszolva. Vitatták az ellenfelek megoldásait, 
összefoglalták más csapatok összecsapásait. Fantasztikus volt látni a 
folyamatos fejlődést: az újabb megmérettetések egyre több 
tapasztalattal ruházták fel a magyar diákokat, így napról napra jobban 
teljesítettek. Az utolsó, 4. fordulóban nyújtott kimagasló 
teljesítménnyel sikerült bekerülni a legjobb három csapat számára 
rendezett döntőbe. Ez már önmagában óriási dolog, az pedig szinte 
felfoghatatlan, hogy ezt a döntőt sikerült megnyerni! A feladatok 
szövege és a részletes szabályok is elérhetőek a ichto.org honlapon. 
A magyar csapat tagjai: 
Arany Eszter Sára, Lovassy László Gimnázium (Veszprém)  
Botlik Bence Béla, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium (Budapest) 
Dragan Viktor Konstantin, Petrik Lajos Szakgimnázium (Budapest) 
Gräff Ádám Tamás, ELTE Radnóti Miklós Gimnázium (Budapest) 
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Mihályi Zsolt, Petrik Lajos Szakgimnázium (Budapest) 
Stenczel Tamás Károly, Török Ignác Gimnázium (Gödöllő) 
Eszter különdíjat is nyert, mert kiemelkedően sok pontot szerzett a 
csapatnak, Stenczel Tamást pedig kiváló opponensi tevékenységéért 
jutalmazták meg. 
A csapat kísérőjeként – a diákok nevében is – szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a fantasztikus 
eredményhez és a Moszkvában szerzett sok szép élményhez. 
Vitathatatlan köszönet illeti a versenyzők összes kémia- és 
angoltanárát a tudásuk megalapozásáért. Az IChTo-ra való 
felkészítésben segített Forman Ferenc egyetemi hallgató is. 
Nem juthattunk volna el a versenyre a szponzorok támogatása nélkül, 
ezért nagyon hálásak vagyunk a Richter Gedeon Nyrt.-nek, továbbá az 
Egis Gyógyszergyár Zrt.-nek, Veszprém város önkormányzatának és az 
Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítványnak. Reméljük, a 
továbbiakban is számíthatunk a segítségükre. 
A szervezésben való segítségért szeretnék köszönetet mondani 
Schenker Beatrixnak (Magyar Kémikusok Egyesülete), Erdeiné Palotai 
Csillának (Richter Gedeon Nyrt.) és Magyarfalvi Gábornak (ELTE 
Természettudományi Kar). 
Végül, de nem utolsósorban köszönet a Moszkvában a magyar csapatot 
kísérő egykori versenyzőnek, Sznyezsana Ionovának, a Kazanyi 
Egyetem hallgatójának, aki hasznos stratégiai tanácsaival 
hozzásegítette a magyar csapatot a végső győzelemhez.  




