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Kiss Andrea 

Tíz éremmel tért haza a magyar válogatott 
Moszkvából 

A II. Nemzetközi Kémiai Tornát (IChTo) 2018. augusztus 20. és 25. 
között tartották. A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem volt a rendezvény házigazdája. Magyarországot 
két öttagú csapat képviselte, akik ezüst- és bronzérmet szereztek. 
Ezen a kémiai vitaversenyen előre megadott, nyílt végű feladatokat kell 
kidolgozni, a megoldást prezentálni, majd megvédeni az opponens és a 
zsűri kérdéseivel szemben. Az idei feladatok között előfordult például a 
Gru 3. című filmben szereplő szupererős rágógumi, egy másikban pedig 
biztonságos Legót kellett tervezni, ami lenyelés esetén nem okoz 
fulladást és nem igényel sebészeti beavatkozást. Az egyetlen magyar 
szerzőjű feladat, Forman Ferenc alkotása, megkapta a legjobb 
probléma különdíját. Ebben a szerves atomcsoportokat kellett 
periódusos rendszerbe helyezni. A feladatok pontos szövege elérhető a 
verseny honlapján: http://ichto.org/en/problems/ 
Az idei tornán Eurázsia 9 országa vett részt, összesen 12 csapattal. 
(Egy országot legfeljebb két, 4-6 főből álló csapat képviselheti, a 
rendező országnak lehet eggyel több csapata. A szabályok további 
részletei itt: http://ichto.org/en/rules/) A verseny négy fordulóból és 
egy döntőből áll, utóbbiba csak a legjobb három csapat kerülhet be. A 
Hungarian Team Green a verseny elején a negyedik helyen állt, és végig 
tudta tartani ezt a pozíciót, akármilyen kemény ellenfelek és taktikai 
helyzetek jöttek is, de a döntőhöz egy kicsivel több szerencsére lett 
volna szükségük. Az ötödik helyen végző lengyel csapattal együtt 
bronzérmet szereztek. 
A zöld csapat tagjai: 
Mészáros Bence, Szent István Gimnázium (Budapest) 
Mihályi Zsolt, BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest) 
Szücs Pál, Szent István Gimnázium (Budapest) 
Timár Paula, Szent István Gimnázium (Budapest) 
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Varga Zsombor, BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest) 
A Hungarian Team Red teljesítményével egyedül Szingapúr tudta 
felvenni a versenyt, ez a két csapat kimagaslott a mezőnyből. A 
döntőben végül a Torna thaiföldi meglepetéscsapata is megelőzte őket, 
így végül az abszolút 3. helyen végeztek, ami az ezüstéremre volt elég. 
(Egy csapatot díjaztak arany-, valamint kettőt-kettőt ezüst- és 
bronzérmekkel.) 
A piros csapat tagjai: 
Arany Eszter Sára, Lovassy László Gimnázium (Veszprém)  
Botlik Bence Béla, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium (Budapest) 
Dobos Dominik, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium (Szombathely) 
Kozák András, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium (Budapest) 
Mészárik Márk, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium (Budapest) 
A két csapatkapitány, Mészáros Bence és Botlik Bence, hivatalos 
kapitányi kötelességeiket messze meghaladva dolgoztak csapataikért a 
felkészülés során és a versenyen egyaránt. 
Idén először fordult elő, hogy Magyarország két csapattal vett részt a 
tornán. Ez rengeteg új lehetőséget kínált – a felkészítésben és a 
taktikázásban egyaránt. Már a júliusi edzőtáborban is arra neveltük a 
versenyzőket, hogy a két csapat csak formaság, egyetlen delegáció 
vagyunk, együtt, egymásért küzdünk. Ez a szemlélet a döntő előestéjére 
ért be igazán, hozzájárulva a felejthetetlen hajókiránduláshoz. 
Bár az IChTo alapvetően csapatverseny, a legtöbb pontot összegyűjtő 
versenyzők egyéni elismerésben is részesülnek. I. fokozatú oklevelet – 
ahogy a csapatok között is – csak az abszolút első helyezett kaphatott. 
A torna embere Botlik Bence lett. II. fokozatú oklevéllel jutalmazták 
Mészárik Márkot, III. fokozatúval pedig Arany Esztert és Mészáros 
Bencét. 
A delegáció vezetőjeként szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak a sok segítségért, amit kaptunk. 
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Köszönet a versenyzők kémia- és angoltanárainak az erős alapokért. 
Köszönet mindazoknak, akik a magyarországi válogatóversenyen 
segítettek a legjobbak megtalálásában. A szakmai felkészítésért 
hatalmas hála Forman Ferencnek és Stenczel Tamásnak. 
Szponzorok támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre, ezért 
nagyon hálásak vagyunk az Emberi Erőforrások Minisztériumán 
keresztül a Nemzeti Tehetség Programnak, a Richter Gedeon Nyrt.-nek, 
az Egis Gyógyszergyár Zrt.-nek, a Szent István Gimnázium 
Alapítványának, a Magyar Kémikusok Egyesületének, az Apáczai 
Gimnázium Jubileumi Alapítványnak és Gödöllő város önkormány-
zatának. Reméljük, a továbbiakban is számíthatunk a segítségükre. 
A szervezésben való segítségért óriási köszönet jár Schenker Beatrixnak 
és a Magyar Kémikusok Egyesületének. A főszervezőkkel való 
kapcsolattartást a csapatvezető Kiss Andrea és Sznyezsana Ionova orosz 
szervező segítette. 
Bár a III. Nemzetközi Kémiai Torna versenykiírása még várat magára, a 
szervezési munkálatok már elkezdődtek. A magyarországi 
válogatóverseny felhívása a Középiskolai Kémiai Lapok következő 
számában várható.  
A program részben az NTP-NTMV-18-A-0019 azonosítójú pályázati 
támogatásból valósult meg. 
 

        
 

                    
  




