
 

 

A Lovassy László Gimnázium e tanév őszén hirdette meg az II. MENTOVICH 

FERENC Természettudományi Versenyt az Arany János Tehetséggondozó Programban 

tanuló 9-10. osztályos gimnáziumi tanulók számára. A verseny célja: lehetőséget teremteni a 

biológia, kémia, fizika iránt érdeklődő tehetséges diákok megmérettetésére, s ezzel együtt a 

természettudományos tantárgyak megkedveltetése. A verseny egyben tisztelgés Arany János 

kortársa, a természettudós tanár és költő, Mentovich Ferenc előtt. 

 

2012 novemberében zajlott le a verseny első fordulója; 13 iskola 99 versenyzője vett 

részt ezen. A versenyfeladatokat saját iskolájukban oldották meg, ehhez nem lexikai tudásra, 

inkább gondolkodásra, logikus problémamegoldó képességre volt szükség. A 

környezetvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdések is helyet kaptak a 

feladatsorban.  

Az országos döntőbe 12 iskola 28 versenyzője jutott be. 2013. április 5-6-án zajlott 

Veszprémben a 2 napos vetélkedés. Ez három részből tevődött össze: a novemberihez hasonló 

feladatsor kérdéseinek megválaszolására pénteken délután, a Lovassy épületében került sor. 

Ezután a versenyző diákok bemutatták kutatómunkájuk eredményét a Pannon Egyetem B-

épületében egy háromtagú zsűri és az érdeklődő hallgatóság előtt. A versenykiírás szerint 

„Lakóhelyünk ivóvízkincse” témában kellett elmélyedniük, s erről egy öt perces kiselőadás 

során beszámolniuk, minél ötletesebb prezentációval. Este a Pannon Egyetem Mérnöki 

Karának meghívására egy fogadáson vehettek részt a diákok és kísérőtanáraik, majd egy 

rövid, de annál érdekesebb városnézés következett.  

Másnap délelőtt a Pannon Egyetem N-épületében izgalmas biológia-, fizika- és 

kémiakísérleteket végeztek el a diákok. A Mérnöki Kar fiatal munkatársai profi módon 

előkészítettek mindent, felügyelték a diákok munkáját, majd kijavították a megoldásokat. 

Ezúton is köszönetet mondunk a munkájukért! 



Eközben a kísérő tanárok egy szakmai fórumon beszélték meg az egyetem néhány 

oktatójával együtt a természettudományos oktatás helyzetét, jövőjét, nehézségeit, problémáit. 

 

A programsorozat szombaton 13 órakor zárult az értékeléssel és eredményhirdetéssel. 

A versenyen I. helyezést ért el Porogi Anna, az egri Neumann János Középiskolai 

Kollégium tanulója; II. helyezett Horváth József Károly, a tatai Eötvös József Gimnázium 

tanulója lett; a III. helyen – nagy örömünkre – iskolánk tanulója, Komora Berill Fanni 

végzett. Gratulálunk az eredményekhez! 

A nagyon jó hangulatú, izgalmas, tartalmas 2 nap után úgy érezzük, hogy a következő 

tanévben érdemes lesz megrendezni az immáron III. MENTOVICH FERENC 

Természettudományi Versenyt. Várjuk a tehetséges, természettudományok iránt érdeklődő 

AJTP-s diákok jelentkezését! 

 

 

          Dr. Szalainé Tóth Tünde 

     biológia-kémia szakos tanár, a verseny egyik szervezője 


