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A 25. alkalommal meghirdetett felmenő rendszerű országos katasztrófavédelmi ifjúsági 
verseny iskolai fordulóját 2017. március 21-én délután rendezte meg a természettudományok 
és sport munkaközösség a gimnáziumunkban.    A népszerű vetélkedőre az idén is általános és 
középiskolás korcsoportú diákok négyfős csapatokkal neveztek be. 
A katasztrófavédelmi rendezvényen Molnár József tűzoltó alezredes úr, polgárvédelmi 
felügyelő köszöntötte a résztvevőket. Az iskolai forduló koordinátora az idén is Szabó Dóra 
tűzoltó főhadnagy, katasztrófavédelmi megbízott volt. Ebben a tanévben a 9-11. évfolyamos 
tanulók huszonkettő csapata, míg a 7-8. évfolyamosok kilenc csapata mérte össze tudását. A 
rendezvény a hagyományokhoz híven egyszerre két helyszínen, az aulában és a földrajz 
szaktanteremben zajlott.   

A versenyfeladatokat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei állították 
össze az idén is. Egyetlen feladatlapot kellett a csapatoknak megoldania, melynek kérdései 
sokrétűek voltak, felölelték a polgári védelmi, természet- és környezetvédelmi, egészségügyi, 
tűzoltósági, bűnmegelőzési ismereteket is. A teszt gyors és precíz javítását 9. és 10. évfolyamos 
diákok végezték, akik az iskolai közösségi szolgálat keretén belül segítették a rendezvény 
sikeres lebonyolítását.  

Nehéz döntés elé állították a katasztrófavédelmi szakembereket az azonos pontszámot elérő 
csapatok. Az értékelésnél ezért figyelembe vették az azonos teljesítményt, melyet a megosztott 
helyezésekkel jutalmaztak. Az első három helyezést elért csapatok mindkét kategóriában 
továbbjutottak a helyi fordulóra. Ezért az általános korcsoportú diákok négy, a középiskolások 
5 csapata jutott tovább. Ők 2017. április 11-én vesznek majd részt egész napos elméleti és 
gyakorlati a kirendeltségi versenyen, a Szalki-szigeten. 

 



A továbbjutó csapatok általános korcsoportban: 

I. hely:   Szobik  (7. E)  
                  Csapattagok: Orosz Villő, Farkas Réka, Sümegi Nóra, Jurik Letícia 

 
II. hely:   Katasztrófeák (8. E) 

                  Csapattagok: Dudás Máté, Konnáth Gergő, Szabó Máté Botond 
 
                   Katasztrófák  (8. E)  
                   Csapattagok: Für Balázs, Hólik Dorina Fanni, Montvai Szilárd, Molnár Bálint 

 
III.  hely:   Életmentők  (7. E) 
                 Csapattagok: Domboróczky Jázmin, Rácz Noémi, Molnár Regina,  
                 Dénes András 
 

                                                               
                       Az  I. hely  csapatának képviselői                                        A III. hely csapatának képviselői 
 

 

A megosztott II. hely két csapata 
 

A továbbjutó középiskolás korcsoportú csapatok:  

I. hely:   Pandák (11. E) 
Csapattagok: Fábián Dóra, Tóth Gyöngyvér,Megyesi Leila, Molnár Tímea  



II. hely:   Árvíz (11. C) 
Csapattagok: Nagy Viktória, Mihálovics Dóra, Schmidt Evelin 

III. hely:   Vészhelyzet (9. A) 
Csapattagok: Mányi Luca, Mányi Zsófia, Princz Nikolett, Wagner Anna 
Hógolyók (10. A) 
Csapattagok: Kiszl Abigél, Józsa Leila Klára, Kara Zsófia, Zsiger Nikolett 
Vízimentők (9. C) 
Csapattagok: Lengyel Ákos, Kovács Cintia, Jakab Tamás, Suhajda Evelin 
 

                           

A győztes csapat képviselői a vándorkupával és a szervezőkkel 
 

Természetesen az első helyezett két csapat jutalma a hagyományokhoz híven az iskolai 
vándorkupa, melyet egy évig őriznek majd.  

Gratulálunk minden résztvevő csapatnak az eredményéhez, a továbbjutóknak pedig sok sikert 
kívánunk a további versenyeken is! 

Köszönjük szépen a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatását, hiszen a 
verseny iskolai fordulóját segítségükkel tudjuk ilyen színvonalasan évről évre megrendezni.  

Elismerés illeti a 9. és a 10. évfolyamos diákokat is, akik a versenyzők és szervezők számára 
finom süteményeket készítettek az iskolai közösségi szolgálat keretén belül. Jó étvággyal 
fogyasztotta el a katasztrófavédelmi verseny minden résztvevője. A rendezvény segítőinek is 
köszönjük szépen a munkáját! Reméljük, hogy a lelkes csapat jövőre is elvállalja a 
katasztrófavédelmi verseny megrendezését! 

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is! 

Dunaújváros, 2017. március 25. 

                                                                                                            Kanálné Katona Edit  
                                                                                                          munkaközösség-vezető 

                                                                                                                                                                                                                                


