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Magyarfalvi Gábor 

Beszámoló az 54. Mengyelejev Diákolimpiáról  

Két korábbi, hasonló beszámoló is úgy végződött itt a KÖKÉL-ben, hogy 
a tervek szerint a következő évben Budapesten rendezik a Mengyelejev 
Diákolimpiát. Az elmúlt 15 hónapban csak abban lehettünk biztosak, 
hogy a megmérettetés nem fog elmaradni. Sajnos a személyes, 
laboratóriumi fordulót is tartalmazó versenyekre nem került sor 2020-
ban és 2021-ben sem, ahogy elmaradtak az OKTV és az Irinyi-verseny 
döntői is. 
Mindazonáltal ezek a tanulmányi versenyek lezajlottak, még ha csonkán 
is, és a felkészítő tanfolyamok sem enyésztek el Magyarországon. Az 
időközben olyannyira elterjedt távoktatási módszerek segítségével a 
2020 tavaszi első karantén során sikerült felkészíteni az ország legjobb 
kémiás diákjaiból egy hét fős csapatot a 2021-es Mengyelejev-
versenyre. A 2020-as év tapasztalatai alapján pedig a nemzetközi 
versenyek szervezőbizottságai is nyugodtabban terveztek távolléti 
olimpiát, hisz már a világjárvány őszi, második hullámában sejthető volt, 
hogy 2021-ben nem áll helyre gyorsan a nemzetközi utazás.  
Így aztán az orosz kultúrkörhöz kötődő tekintélyes versenyre a szokásos 
április végi időpontban (20-26) került a sor, bár a nyitón és a zárón felül 
nem sok más eseményre volt mód videokonferenciás eszközökkel, mint 
a két elméleti versenyforduló. Az egyetlen ilyen program Oganessian 
akadémikus előadása volt, aki a jelenlegi legnehezebb transzurán elem 
névadója.  
Lévén, hogy a magyarországi harmadik hullám csúcsához közel voltunk, 
a diákok otthonukból létesítettek kapcsolatot. A szervezők a 
dolgozatírást két videókamerás, és számítógépes eszközökkel is 
figyelték, de persze az sem árt ilyenkor, hogy a verseny kérdései 
nehezek, mégpedig nem olyan módon, hogy könnyen lehetne segítséget 
kapni megoldásukra internetes forrásokból, vagy nem célzottan 
felkészült specialistáktól. 
A versenyfeladatok lefordítását nem engedélyezte a zsűri, mert nem 
bíznak a fordító tanárokban, ezért a magyar diákok angolul kapták meg 
a feladatokat mind a két ötórás fordulóban. A feladatok közt nem voltak 
az idén különösen emlékezetesek – a második fordulóban a válogatás 
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persze mindig kihívást jelent, hisz ilyenkor 5 terület 3-3 feladatából csak 
1-1 feladat megoldását számítják be a végső pontszámba.  
A Mengyelejev Diákolimpia egyedi abból a szempontból, hogy a zsűri 
javítását ellenőrizni, megvitatni csak maguk a versenyzőket engedik, a 
kísérő tanárokat nem. A végső eredmények:  
Ezüstérmet kapott Benkő Dávid (Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium, 
tanára: Albert Attila). 
Bronzérmet szerzett Babcsányi István (Fővárosi Fazekas Mihály 
Gimnázium, tanára: Albert Attila) és Saracco Lucio (ELTE Apáczai Csere 
János Gimnázium, tanárai: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes, Villányi 
Attila). 
Simon Vivien (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, tanára: Sebő 
Péter) extrém kevéssel (egészen pontosan két tizedponttal) maradt le a 
bronzéremről. Sajósi Benedek (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, 
tanárai: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes, Villányi Attila), és Farkas 
Izabella (Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium, tanára: Albert Attila) is 
alig kevesebb pontot szerzett. A csapat hetedik tagja nem vett részt a 
versenyen. 
A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete 
végezte a nemzeti tanulmányi versenyek legjobbjai közül válogatva az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A versenyen való 
részvételt a Szerencsejáték Rt. támogatása és a Magyar Kémikusok 
Egyesületének megbízható segítsége tette lehetővé. 
Magyarország felkérése egy Mengyelejev Diákolimpiát megrendezésére 
továbbra is áll. Ha lesznek hazai támogatóink a bőkezű orosz főtámogató 
mellett, és a nemzetközi utazás is szabad lesz, akkor ez előfordulat, hogy 
2022. áprilisában, Budapesten történik. Ez esetben biztosan több 
résztvevőre számíthatunk, mint az idei 145 diák 28 országból. 

 




