
 

 

Ebben a tanévben már harmadszor hirdette meg a Lovassy László Gimnázium az 

immár hagyományossá vált MENTOVICH FERENC Természettudományi Versenyt az 

Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 9. előkészítő és 9. 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. 

 

2013 novemberében zajlott le a verseny első fordulója; 12 iskola 157 versenyzője vett 

részt ezen. A feladatok megoldásához nem kimondottan lexikai tudásra, inkább 

gondolkodásra, logikus problémamegoldó képességre volt szükség.  

Az országos döntőbe 9 iskola 24 versenyzője jutott be. 2014. március 21-22-én került 

sor Veszprémben a kétnapos megmérettetésre. Pénteken a Lovassy László Gimnáziumban 

kezdődött a vetélkedés. Először egy, a novemberihez hasonló tesztes feladatsor megoldása 

során adtak számot elméleti tudásukról a versenyzők. Majd következett a kutatómunkák 

bemutatása. Ebben a tanévben a diákok azt a feladatot kapták, válasszanak ki egy természeti 

éréket lakóhelyük közelében, mutassák be az adott természeti kincs szépségeit, hívják fel a 

figyelmet a veszélyeztető tényezőkre, s adjanak megoldási javaslatot arra, hogyan 

menthetnénk meg az utókor számára („Unokáink is láthassák!”).   

Színvonalas, változatos előadásokat hallgathattak meg a jelenlévő diáktársak, tanárok 

és a zsűri tagjai: a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológiai Intézetének két PhD hallgatója 

és a gimnázium biológia tanára. A versenyzők alaposan felkészültek, szemet gyönyörködtető 

fotókkal, profi módon elkészített prezentációkkal mutatták be kutatómunkájuk eredményeit. 

A pénteki versenynapot egy szakmai rendezvény, utána vacsora, majd városnézés zárta.  

 



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

kémiakísérleteket végeztek el a diákok. A Mérnöki Kar fiatal munkatársai készítették elő a 

kísérleteket, felügyelték a versenyzőket, s kijavították a megoldásokat. Köszönjük a 

munkájukat! Eközben a kísérő tanárok, a Lovassy gimnázium tanárai és az egyetem oktatói 

egy szakmai fórumon vettek részt, melynek témája: Sikeres tanuló – sikeres hallgató:  

Mi kell ahhoz, hogy sikeres középiskolásból eredményes egyetemista legyen? Mit adhat az 

iskola, mi a tanárok szerepe, felelőssége?  

 

A programsorozat szombaton 13 órakor zárult az értékeléssel és eredményhirdetéssel. 

 

A versenyen I. helyezést ért el Ferencz Nándor, a mezőberényi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és Kollégium diákja, II. helyezett lett Kiss Benedek, a debreceni 

Tóth Árpád Gimnázium tanulója, a III. helyen Dobos Attila, a kaposvári Táncsics Mihály 

Gimnázium versenyzője végzett. Gratulálunk az eredményekhez! 

Jövőre várjuk a természettudományok iránt érdeklődő, tehetséges diákokat a IV. 

Mentovich Ferenc Természettudományi Versenyen! 

 

 

          Dr. Szalainé Tóth Tünde 

     biológia-kémia szakos tanár, a verseny egyik szervezője 

 

   

 


