
Lotz verseny 

   A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium idén 14. alkalommal rendezte meg  Lotz 

János tiszteletére szövegértési és helyesírási versenyét, amelyet negyedik, hetedik, 

nyolcadik, kilencedik és tizedik osztályos diákoknak hirdetnek meg. A verseny célja egyrészt a 

magyar nyelv ápolása, a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás 

alaposabb elmélyítése, másrészt pedig, hogy Lotz János (1913–1973) nyelvészprofesszornak, 

az MTA tiszteletbeli tagjának, az életét és munkásságát széles körben megismertesse a 

tollbamondások és a szövegértési feladatok segítségével. 

   Iskolánk az idei tanévben indult először a versenyen, a 7.D osztály tanuló közül tizenöt diák 

vett részt a februári első fordulóban, és közülük tizennégyen jutottak be a megyei döntőbe.  

  A verseny megyei fordulójának feladatait 2021. május 11-én írták a diákok saját 

iskolájukban. Ebben a fordulóban is egy tollbamondás, egy szövegértési és egy helyesírási 

feladatsor megoldása várt a diákokra. A feladatlapokat a szervező bonyhádi gimnázium 

szaktanárai javították ki, és csak a legjobbakat hívták meg az országos döntőre. A megyei 

döntőben a dobogó valamennyi fokát a kölcseysek bérelték ki. Az első helyen végzett Dezső 

Laura Emma és Mándi Fruzsina, a másodikon Laboncz Adél Zsóka és Bacskai László, a 

harmadikon Nánási Anna és Ágoston Emma. Az első és második helyen végzett négy diák 

pedig pontszámuk alapján meghívást kapott az országos döntőre is.  

  A június 8-án megrendezett országos döntő is hasonlóan zajlott, mint a megyei döntő, a 

három részből álló feladatlapot a saját iskolájukban írták meg a diákok, nem kellett ebben a  

tanévben Bonyhádra elutazniuk. A hetedik osztályosok közül összesen 34 diák írta meg a 

feladatlapot. A javítás után június 17-én tették közé az eredményeket a verseny honlapján, 

és kiderült, hogy újra nagyszerű sikert értek el a gimnázium legfiatalabb tanulói. Dezső Laura 

Emma és Laboncz Adél Zsóka holtversenyben a 3. helyen, Mándi Fruzsina 7. és Bacskai László 

8. helyen végzett.  

  Egy sikerekben gazdag tanév méltó lezárása volt ez az eredmény, hiszen az osztály tanulói a 

legrangosabb anyanyelvi versenyek megyei és országos döntőibe jutottak, állhatak fel a 

képzeletbeli dobogóra: a „Szép magyar beszéd” verseny, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

helyesírási verseny, a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny után a Lotz versenyen is.  
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