KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY 2018
„A tudás életet menthet!”

Az országos verseny iskolai fordulóját gimnáziumunkban 10. alkalommal szervezte meg
a természettudományok és sport munkaközösség február 22-én. A vetélkedő szponzorai
az idén is a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai voltak, Szabó
Dóra tűzoltó főhadnagy és a rendezvény fővédnöke Molnár József tűzoltó alezredes úr. A
vetélkedőn Horváthné Somogyi Kitti lakosságvédelmi előadó és közbiztonsági referense is
jelen volt a DMJV Polgármesteri Hivataltól. Támogatásukat ezúton is köszönjük szépen!

A több témakört átölelő komplex tesztet a katasztrófavédelmi szakemberek állították össze az
idén is. A csapatok a felkészüléshez szükséges speciális tananyagot interneten kapták meg. A
kiemelt témakörök között voltak polgári védelmi, tűzvédelmi, természet- és környezetvédelmi,
bűnmegelőzési és elsősegély nyújtási ismeretek is. Természetesen jól kamatoztatták a
tanórákon elsajátított ismereteket is.
A nagy népszerűségnek örvendő vetélkedőre az általános iskolás korcsoportból ebben az
évben is 8 csapat nevezett be, összesen 32 tanulóval. Ők Süveges Zoltán tanár úr és a 9. E
osztály tanulóinak koordinálásával oldották meg a tesztet a földrajz szaktanteremben. A jól

felkészült csapatok közül pontazonosság miatt az első négy legtöbb pontot elérő jutott tovább
a területi fordulóba.

A helyezést elérő csapatok és csapattagjai:
I. hely Fényes 4-es: Farkas Réka, Orosz Villő, Sümegi Nóra, Jurik Letícia (8. E), ők egy évig
újra a vándorserleg tulajdonosai lesznek.

II. hely PB fanok: Szenczi Alexa, Czikle Szabina, Keszi Kincső, Balogh Bonita (8. E)

III. hely Katasztrófa: Zsákovics Márk, Botka Attila, Kecskés Ádám Schinogl Péter, (7. E)

Szuperfiúk: Vesztergom Lóránt, Dénes András, Szappanos Márk, Kratzmajer Ákos György
(8. E)

Ebben a tanévben a középiskolások 21 csapata nevezett be a vetélkedőre, ők
hagyományosan az aulában oldották meg a katasztrófavédelmi tesztet. A kész feladatlapokat
azonnal javították a 9. és 10. évfolyamos iskolai közösségi szolgálatos diákok. A rendezvényt
finom süteményekkel támogatták a tanulók, nagy örömöt okozva a versenyzőknek. Köszönjük
szépen mindenkinek, aki gondolt a vetélkedő résztvevőire.

Az eredmények igen szorosak voltak, gyakorlatilag egy-egy pont volt a különbség a helyezések
között. A legtöbb pontszámot elérő csapatok a területi versenyen képviselik majd
gimnáziumunkat. Az első helyezés jutalma számukra is a vándorserleg lesz egy évre.
I. hely Tomopulu: Lengyel Ákos, Kovács Cintia, Jakab Tamás, Suhajda Evelin (10. C)

II.

hely Tigrisek: Jadlószki Máté, Szabó Máté Botond, Dudás Máté, Kormos Balázs (9. E)

III.

hely Mókuskák: Szendrey Kitti, Szabó Dorka, Dezső Cintia (9. C)

A IV. hely csapatai pontazonosság miatt:
Villámok: Mányi Zsófia, Mányi Luca, Wágner Anna (10. A)
Ifjú Biológusok: Elek Balázs, Elek Balázs, Karászi Bence, Oberrecht András (10. B)

Putnoki Team: Salgó Gábor, Lukács Bence, Suszter Rajmund, Ötvös Szilárd (11. E)

Gratulálunk a területi versenyre továbbjutó csapatoknak és további sikereket kívánunk! A
területi verseny a Szalki-szigeten kerül megrendezésre 2018. április 10-én egy egész napos
rendezvényen, ahol nemcsak elméleti, hanem gyakorlati feladatok is várnak majd a csapatokra.
Köszönjük szépen minden résztvevő és a rendezvényt támogatók munkáját! Reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát és jövőre is eljön vetélkedni!

Dunaújváros, 2018. február 27.
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