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A magyar  csapat  tagja  lesz 
egy  érdi  fiatalember,  Bosits 
Miklós  is, a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium  nyolcosztályos 
tagozatának  tizedikes  tanulója. 
Vele beszélgettünk a felkészülés 
finisében – az olimpiáig ugyanis 
alig két hét van hátra. 

– Hány napos lesz a verseny, 
és lehet‑e tudni előre, hogyan 
zajlik majd?
–  Az  olimpia  december  2-től 

11-ig  tart.  Hajnalban  indulunk 
Ferihegyről, és frankfurti átszál-
lással  repülünk  Abujába.  A tíz 
kint töltött napból ötöt vesznek 
el  a  versenyek,  tekintve  három 
forduló  van,  a  köztes  napokon 
pedig  a  tanárok  a  feladatokat 
fordítják le a diákok anyanyelvé-
re. A szabad  időnkben  túrákon, 
városlátogatáson  veszünk  majd 
részt.  Lesz  kontinensek  közötti 
futball-  és  röplabdabajnokság 
is. 

– Az olimpián csapatok sze‑
repelnek, vagy a diákok egyé‑
nileg?
– Minden résztvevő egyénileg 

indul,  így  mindhárom  tárgyból 
–  fizikából,  kémiából  és  bio-
lógiából  is  –  készülnünk  kell. 
Kivétel  a  gyakorlati  forduló, 
ahol  háromfős  csapatok  verse-
nyeznek  majd.  Itt  felosztottuk 
egymás  közt  a  tantárgyakat,  az 
enyém a kémia lesz.

– Hogyan történt a magyar 
delegáció összeállítása?
–  Májusban  az  Irinyi  János 

Országos  Középiskolai  Kémia-

verseny  döntőjében  –  amelybe 
magam  is  bejutottam – Villányi 
Attila kémikus jelezte, hogy várja 
a selejtezőn a jó eredményt elért 
diákokat.  A selejtezőre  három-
napos  táborban  készülhettek 
fel  a  tanulók  fizikából,  kémiá-
ból  és  biológiából,  ám  én  ezen 
nem  tudtam  részt  venni,  mert 
épp egy másik táborban voltam, 
amelyet  a Magyar Tudományos 
Akadémia  szervezett.  Így  egyé-
nileg készültem fel, és a szeptem-
ber 4-i első válogatón a húszfős 
mezőnyben  az  ötödik  lettem. 
A legjobb  kilenc  diák  továbbju-
tott, így nyolcadmagammal min-
den  hét  végén  további  felkészí-
tésen  vehettem  részt.  Október 
30-án  volt  az  utolsó  válogató: 
írtunk egy dolgozatot, amelynek 
eredményéhez  hozzászámítot-
ták a felkészítés időszakában írt 
munkákat is. A negyedik helyen 
végeztem,  ami  jó  eredménynek 
számít, ugyanis az elsők között 
csak  minimális  különbségek 
voltak.

– A diákolimpián az egyéni 
eredményeket díjazzák majd, 
vagy az országokat is rangso‑
rolják?
–  Ez  teljes mértékben  egyéni 

verseny, még a csapatmunkában 
szerzett pontokat is versenyzőn-
ként  írják  majd  jóvá.  Konkrét 
helyezések nem lesznek: az első 
10  százalék  aranyérmet  kap,  a 
következő  20  százalék  ezüs-
töt,  majd  30  százalék  bronz-
érmet.  Így  a  diákok  60  száza-

léka  éremmel  tér  majd  haza. 
Összességében  140  versenyző-
vel  számolva  egyébként  13-14 
aranyérem  szerezhető.  Az  én 
elsődleges  célom,  hogy  ezüst-
érmes legyek; persze egy arany-
nak  is  nagyon  örülnék  –  majd 
meglátjuk, hogyan alakul. 

– Hogyan, mikor kezdődött a 
kémia, a természettudományok 
iránti érdeklődés?
–  Mikor  a  gimnáziumot 

elkezdtem,  láttam, hogy a  felet-
tem  járó  tanulók  közt  mindig 
voltak  olyanok,  akik  kiváló 
eredményeket  értek  el  a  külön-
böző  versenyeken.  Ezek  után 
elkezdtem  keresni  azt  a  tantár-
gyat,  amelyben  én  is  kiemelke-
dően  teljesíthetnék.  Hetedikes 
koromban  jött  a  kémia,  amely 
nagyon  érdekesnek,  logikusnak 
és  egyszerûnek  tûnt.  Szerettem 
volna többet tudni, kíváncsi vol-
tam a részletekre, és a 7–8. évet 
úgy végeztem el, hogy  folyama-
tosan  bővítettem  az  ismeretei-
met, majd  jöttek a versenyek,  a 
komolyabb munka.

– Kik segítenek a versenyekre 
való felkészülésben?
–  Kémiatanárnőm,  Versits 

Lívia  a  válogató  kezdete  óta 
saját  szabadidejében,  sőt, 
nyáron is foglalkozott velem. De 
a  fizikatanárom,  Varga  László, 
a  biológiatanárom,  dr.  Szerényi 
Gábor és a matematikatanárom, 
Sulainé  Szegedi  Nóra  szintén 
sok időt fordít a felkészítésemre, 
amit mind a négyüknek ezúton 
is  nagyon  köszönök.  A hétvégi 
olimpiai  felkészítő  foglalkozá-
sokon kémiából és biológiából a 
már említett Villányi Attila, fizi-
kából  pedig Gyertyán Attila,  az 
Apáczai Csere János Gimnázium 
tanárai foglalkoztak velünk, őket 
szintén köszönet illeti.

Érdi diák a természettudományi olimpián

A Vörösmartyból Nigériába
December elején hetedik alkalommal rendezik meg a 
Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpiát 16. 
évüket még be nem töltött fiataloknak. Az idén Nigéria új 
fõvárosa, Abuja ad otthont a megmérettetésnek, amelyen 
legalább 24 ország vesz részt, 6-6 diákot delegálva. 

– Ki fedezi a felkészülés, az 
olimpiára utazás, az ott‑tartóz‑
kodás költségeit? 
–  A tanárok  társadalmi  mun-

kában  végezték  a  felkészítést, 
az olimpiára való kijutást szpon-
zorok,  alapítványok  fedezik. 
A szükséges  összeget  azonban 
meg  kell  előlegeznünk,  mivel 
több  támogató  csak  utólag  ren-
dezi a számláinkat, úgy február 
táján.  Eddig  az  volt  a  gyakor-
lat,  hogy  a  Magyar  Kémikusok 
Egyesülete kölcsönözte a pénzt, 
míg a támogatás meg nem érke-
zett, a napokban azonban jelez-
ték, hogy erre nincs módjuk. Így 
sajnálatos  módon  –  és  nagyon 
hirtelen  –  elő  kell  teremtenünk 
az utazás költségét.
–  Vannak-e  már  korábbi 

versenyeredmények? 
–  Több  országos  versenyen 

szerepeltem,  és  döntős  helyen 
végeztem kémiából  és matema-
tikából… 
Reméljük,  Abujában  Bosits 

Miklós  a  hazai  versenyekhez 
hasonlóan  szintén  kiemelkedő 
helyen  szerepel  majd,  ami  azt 
jelenti, hogy nemcsak a tervezett 
ezüstöt, de akár az aranyérmet is 
elhozza.
  Ádám Katalin

Bosits Miklós ezüstéremmel sze-
retne hazatérni a Nemzetközi Junior 
Természettudományi Olimpiáról, de 
az eddig elért eredményei alapján 
az aranyra is esélyes
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Mindenki  úgy  lejtett,  ahogy 
tudott,  vagy  inkább  úgy, 
ahogy  bírt,  mégsem  érezte 
magát  senki  sem  feszélyezve 
a  Mozgáskorlátozottak  Érd  és 
Környéke  Egyesület  idei  szü-
reti  bálján.  A sorstársak  között 
ugyanis hamar feloldódtak még 
a  bátortalanabbak  is,  és  a  kor 
sem  számított,  együtt  mulatott 
idős és fiatal. 
– Kellenek az ilyen alkalmak, 

amikor sikerül, ha csak pár órá-
nyira is, számûzni a hétköznapi 
terheket,  gondunkat,  bajunkat. 
Várjuk,  készülünk  rá,  hiszen 
ilyenkor együtt  lehetünk, és  jól 
szórakozunk  –  vélték  többen, 
majd egy férfi hozzátette: – Nem 
mondanám,  hogy  könnyedén 
mennének  a  tánclépések,  de 
hát mulatni  jöttünk, most  nem 
törődünk  betegséggel,  fájda-
lommal!  Abból  úgyis  van  elég 
egész évben!
Az  idei  szüreti  bál  –  amely-

nek  a  fővédnökségét,  a  koráb-
biakhoz  hasonlóan,  most  is  T. 
Mészáros  András  polgármester 
vállalta – kissé „aszúsra” sikere-
dett.  November  elején  ugyanis 
már  csak  azt  a  szőlőt  szürete-
lik,  amelyből  az  aszú  készül, 
ezért  kapta  a  késői  szüreti  bál 
is az „aszús” jelzőt. A szervezés 
pedig  azért  húzódott  el,  mert 
a  nyár  végén  kiderült,  a  moz-
gáskorlátozottaknak hamarosan 
el  kell  hagyniuk  az  Alsó  utcai 
székházukat.  A városközpont 
újjáépítése  miatt  lebontásra 
kerül  az  a  régi  ház,  amelyben 
eddig  az  egyesületnek  is  helye 
volt. Így a költözés körüli teen-
dőkkel  kezdtek  el  foglalkozni, 
de  közben  a  szüreti  bált  sem 
szerették  volna  kihagyni,  ezért 
a szokásosnál későbbi dátumra 
halasztották. Egyébként sem az 
a  lényeg, milyen nevet adnak a 
mulatságnak,  a  hangsúly  min-
denképpen  azon  van,  hogy  az 

egyesület  tagjainak  többsége 
jól  érezze  magát  egy  jó  han-
gulatú  közös  rendezvényen. 
Így  aztán  az  idei  szüreti  bál 
sem  múlhatott  el  emlékezetes 
mûsorszámok  nélkül.  Alpek 
Gergely  néhány  hangulatkeltő 
verssel  köszöntötte  a  résztve-
vőket,  majd  Madarász  Katalin 
és  Vitárisné  Sárkány  Ibolya 
énekelt  szívhez  szóló  dalo-
kat,  végül  az  Érdi  Szakorvosi 
Rendelőintézet női tánccsoport-
ja egy igazán fergeteges kánkán 

tánccal  koronázta  meg  a  ren-
dezvény  színpadi  produkcióit, 
majd pedig Varga Attila talp alá 
való  muzsikája  feledtette  el  a 
fájós,  bicegő  lábakat,  megtán-
coltatva  a  mozgáskorlátozotta-
kat. A bál végén aztán mindenki 
izgatottan  várta  a  tombolasor-
solást,  hiszen  számos  értékes 
ajándék  sorakozott  a  színpad 
előtti  asztalon.  A tombolára 
szánt  tárgyak  főként  a  tagok 
felajánlásai,  de  cégek  és  kívül-
állók részéről is érkeznek támo-
gatások.  Az  idén  dr.  Aradszki 
András országgyûlési képviselő, 
a  Finta  Rendezvényterem  és  a 
helyi  Tesco  Áruház  is  hozzá-
járult  ahhoz,  hogy  minél  több 
ajándékkal  térjenek  haza  a 
MÉKE bálozói.   áe

Báloztak a mozgáskorlátozottak
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