
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 2018 

A területi és a megyei forduló eredményei  

„ A tudás életet menthet!” 

 

 

Az országos verseny területi fordulóját 2018. április 10-én a Szalki-szigeten rendezték meg a 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei. A vetélkedő népszerűségét bizonyítja, hogy az 

általános iskolások 14, a középiskolások 26 csapata versengett a megyei fordulóba jutásért. 

Gimnáziumunkat négy általános és hat középiskolás csapat képviselte. A diákok elméleti és 

gyakorlati tudásukról adtak számot. A komplex feladatlap valamennyi felkészülési témakört 

magába foglalt, természetesen a hangsúly a polgári védelmi tananyagon volt. A gyakorlati 

feladatok között szerepelt nyúlgát építése, puttonyfecskendő precíz használata, mocsárjárás, 

rádiós akadálypálya teljesítése, túlélőcsomag összeállítása, valamint válaszolni a 

környezetvédelem és az iparbiztonság témakör kérdéseire. A jó hangulatú versenyen a diákok 

bizonyították felkészültségüket, és bővítették tudásukat. 

A területi versenyen elért eredmények:  

 

A 7. E osztály fiúcsapata 3. helyezést ért el.  

Csapattagok: Göblyös Bence, Schinogl Péter, Nagy Ádám és Botka Attila. 

 
 

 



A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség különdíját a 4. helyezést elérő 8. E osztály lánycsapata 

vehette át. Csapattagok: Vasas Zsófia, Jurik Letícia, Orosz Villő, Farkas Réka. 

 

A középiskolások közül 3. helyen végzett a 10. C osztály csapata.  

Csapattagok: Jakab Tamás Zoltán, Lengyel Ákos, Suhajda Evelin és Kovács Cintia Anna. 

 

 



Polgári Védelmi különdíjjal jutalmazták tudásukért a 10. B osztályos fiúk csapatát 

kiemelkedő tudásukért. 

Csapattagok: Oberrecht András, Karászi Bence, Máthé Gyula és Elek Balázs 

 

Kiváló eredményt ért el a versenyen a 9. C osztály csapata, melynek tagjai voltak:  

Csépanyi Olivér, Szabó Dorka, Szendrey Kitti és Dezső Cintia. Jutalmuk........ különdíj volt.  

 

 



A területi fordulón korcsoportonként az első három helyezést elérő csapat jutott tovább. 

Gimnáziumunkat mindkét kategóriában képviselték diákjaink a megyei versenyen, amelyet 

április 17-én rendezték meg Székesfehérváron. 

 

A katasztrófavédelmi verseny megyei fordulójának eredményei:  

 

Az általános iskolások korcsoportjában a 7. E csapata az 5. helyen végzett, és elnyerte a 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság különdíját is.   

A középiskolások korcsoportjában a 10. C csapata 3. helyezést ért el, kiemelkedő 

tudásukért az elsősegélynyújtó kategóriában első helyezést kaptak. 

 

 

Gratulálunk minden csapatnak az eredményéhez! 

Gimnáziumunk természettudományok és sport munkaközössége ebben a tanévben 10. 

éve vett részt tanulóival a katasztrófavédelmi versenyen. 

Köszönjük szépen a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak a 

támogatását! 

Reméljük, hogy jövőre is részt vesznek a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen! 

 

Dunaújváros, 2018. április 20.                                                                Kanálné Katona Edit 

                                                                                                                munkaközösség-vezető  


