Stenczel Tamás Károly 9. a osztályos tanulónk
ezüstérmet szerzett az IJSO-n (International Junior Science Olympiad = Nemzetközi Junior Tudományi Olimpia), Indiában.
A magyar csapat többi tagja mind bronzérmet kapott, így 5 bronz és 1 ezüstéremmel végeztünk.
Tamás beszámolója:
"December elsején indultunk Ferihegyről, Zürichi átszállással Mumbaiba, majd onnan Pune-be ahol a verseny
zajlott. Teszt, elméleti és gyakorlati fordulók voltak 1-1 nap
pihenéssel és kirándulással köztük. A feladatok nehezek
voltak, de megoldhatóak, a kísérőtanárok fordították le
mindenkinek a saját nyelvére. Mindenkivel angolul tudtunk
kommunikálni, az indiaiak mind tudnak is, az akcentusukat
azonban meg kell szokni.
Náluk is tél van, ami ott 30 fokot és majdnem 100%os páratartalmat jelent. Nyáron, amikor még nagyobb meleg van, vagy a monszun idején nem is mennék oda szívesen, amikor állandóan esik az eső. De nem is ez volt a legérdekesebb, hanem az, amit láttunk és megismertünk Indiából és a kultúrájukból.
India óriási, sokszínű ország, ahol a gettóktól és a
szemétszigetekről kezdve a mérhetetlenül pazar luxus
szállodákig minden van. Egy csodálatos ország, több évezredet megélt kultúrával és szokásokkal. Néhány dolog
nagyon tetszett nekem Indiában:
A tolerancia: a városokban különböző isteneket tisztelő emberek békében és barátságban élnek egymás mellett, probléma nélkül (Legalábbis ott, ahol mi voltunk, hiszen India majd fél Európa méretű, amiből mi két várost
láttunk).
A közlekedés: a sávokat nem ismerik, pofátlan módon előznek a motorosok és a Tuk-Tuk-osok (motoros rik-

sa). A zebra fel van festve, de az emberek mindenhol máshol átmennek az úton, csak ott nem. Állandóan dudál
szinte mindenki. Köszönésnek is használják, sok kamion hátuljára fel is van írva "HORN PLEASE!". És mindez
élvezetes! Nagy élmény volt végigbuszozni Mumbai forgalmas utcáin és látni az állandóan pörgő várost.
A konyha: fűszeres, csípős, és alig van benne hús. Viszont néhány kivételt leszámítva, amit adtak az finom volt és felejthetetlen. Persze volt samponízű kókuszos szósz és fogkrémízű (állítólag mentás) fagylalt, amiket még soha sem ettem.
És sorolhatnám még. December 13-án pénteken érkeztünk haza hosszú repülés után. Egy életre szóló
élmény volt, beleszerettem Indiába. Vissza fogok még menni, ha tehetem."
Az egyik résztvevő tanár blogja a versenyről: http://ijso2010.blog.hu/
A magyar csapat honlapja: http://ijso.kemavill.hu/?page=ijso2013

