
A jeles alkalom ellenére a verseny megrendezése nem
volt akadálymentes. Az előzőleg jelentkező Türkme-
nisztán néhány hónappal a kezdés előtt visszalépett,

így az állandó szervezőbizottságot és szakmai hátteret
nyújtó Moszkvai Állami (Lomonoszov) Egyetem adott helyet a
versenynek. A laboratóriumi forduló az egyetemen, a verseny to-
vábbi része pedig az egyetem Moszkva közeli üdülőjében zajlott.

Sajnos, az időzítés idén sem lett tökéletes, épp a magyar írás-
beli érettségik időpontjában volt a verseny, így az eredetileg ki-
választott csapat két tagja és több tartalék sem tudott indulni,
mert a versenyzés miatti mulasztást az Oktatási Hivatal diáknak
felróhatónak ítéli. 

A magyar csapattal így most három 11. osztályos és egy 10.
osztályos versenyző érkezett. A versenyen bővült a részvétel, 21
ország (újak: Izrael, Mongólia, Nigéria) 114 diákja nevezett.

A háromfordulós, egyhetes megmérettetés feladatai továbbra
is a legnehezebbek a kémiaversenyek között, de talán az idén az
időhiány miatt kevésbé voltak tökéletesen kidolgozottak a fel-
adatok. A magyar diákok a tavalyi Nemzetközi Kémiai Diákolim-
pia válogatója alapján kerültek be a csapatba, és mindannyian ké-
szülnek az idei „nagy olimpiára”, ahová a csapat kiválasztása
még folyamatban van. 

A magyar csapat részvételi költségeinek java részét az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumától először elnyert támogatás (a
Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által meghirdetett NTP-TV- 15-0116 kódszámú pályázati tá-
mogatás) és az Egis Nyrt. önzetlen támogatása fedezte a Magyar
Kémikusok Egyesülete közreműködésével. A diákok válogatását
és felkészítését középiskolai tanáraik mellett az ELTE Kémiai In-
tézete végezte.

A verseny hivatalos nyelve az orosz; angol fordítást is készíte-
nek a szervezők, de a vállalkozó kísérők a verseny előtti néhány

éjjeli órában lefordíthatják a feladatokat anyanyelvükre. A verseny
három, ötórás versenyszakaszából kettő elméleti. Az első nap 8
feladatot kell megoldani, a második nap a kémia 5 nagy terüle-
téről feladott 3-3 problémából területenként csak egy-egy meg-
oldását értékelik. A feladatok jellemzője, hogy a kérdések megol-
dásához sok ötlet és gondolkodás mellett időnként messze az is-
kolai szintet meghaladó lexikai tudás is szükséges lenne. A la-
borfordulóban a diákok egy összetett rézvegyületet állítottak elő,
majd meghatározták annak pontos összetételét.

A szervezők a rövid szabadidőt programokkal is színesítették,
moszkvai városnézés mellett az egyetem, a Moszfilm stúdiói és a
borogyinói csatamező megtekintése is része volt az emlékezetes
programnak, amelynek persze a legfontosabb és nem beosztott
része a sok nemzet diákjainak ismerkedése, barátkozása.
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2016-ban ötödször vett részt magyar csapat Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpián, és a versenyt is jubileumi, ötvenedik alkalommal
tartották. A diákok eredményei:

A csapat a Kreml előtt. Elöl: Botlik Bence, Turi Soma, 
Stenczel Tamás, mögöttük Bajczi Levente és a két tanár: 
Magyarfalvi Gábor és Kiss Andrea




