
Tavaszi szösszenetek a gimnáziumból 
 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság dunaújvárosi kirendeltsége által szervezett versenyen 
iskolánkat, az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolát egy négy fıs 
csapat képviselte. A csapatot Hlinka Bernadett, Juhász Ágnes, Mohos Dániel és Tamás 
Norbert 11., illetve 12. évfolyamos tanulók alkották. 
A versenyre a Szalki-szigeten került sor 2010. április 12-én. Közel negyven csapat versengett 
az elsı három helyért. Külön kategóriát alkottak a vidéki és a dunaújvárosi csapatok. 
Korosztályonként is elkülönültek a résztvevık, hiszen az általános iskolai és a középiskolai 
csapatok külön versenyeztek. A vidéki csapatok számára volt a versenynek a legnagyobb a 
tétje, mivel ebbıl a csoportból csak egy csapat juthatott tovább.  
12 állomáson zajlott a verseny, melynek során mind elméleti mind gyakorlati feladatokkal is 
meg kellett birkózniuk a versenyzıknek. A legérdekesebb feladatok a nyúlgátépítés, a 
puttonyfecskendıvel célba lövés, illetve a rádióirányítás voltak. Több állomáson tesztlap 
segítségével kellett számot adniuk a diákoknak a tudásukról.  
Az eredményhirdetést mindenki nagy izgalommal várta. Az elsı helyezést iskolánk tanulói 
szerezték meg, és a különdíjat is elhozták, melyet a Polgári védelem ajánlott fel az ı 
állomásukon legjobban szereplı csapat számára. A nyertesek érmet, oklevelet, kupát, könyvet 
és pénzjutalmat kaptak. 
Iskolánk ezzel a szép eredménnyel jogot szerzett a megyei versenyen való részvételre. 
Köszönet Hanzelikné Sövegjártó Márta tanárnınek, aki felkészítette a csapatot a 
megmérettetésre. 
 
 
A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. április 20-án Kisfaludon rendezte meg 
a megyei döntıt, ahol 12 csapat volt versenyben: 6 általános iskola és 6 középiskola csapata. 
A verseny a területi megmérettetéshez hasonlóan 12 állomáson zajlott, a feladatok is 
hasonlóak voltak. Itt a legérdekesebb feladat egy sérült lány ellátása volt, ahol élethő 
szituációban kellett a versenyzıknek helyt állniuk. 
Iskolánk ezen a versenyen második helyezést ért el. Gratulálunk a résztvevı diákoknak és 
felkészítı tanáruknak. 
 
 
Az Életrevaló Egyesület szervezésében meghirdetett „Országos drogprevenciós kisfilm-
készítı versenyen” iskolánk egy pályamunkával vett részt. A 11. évfolyam diákjai Lászlóné 
Kovács Márta tanárnı vezetésével egy kb. 5 perces kisfilmet készítettek a kamaszkorú 
gyermekek mindennapi nehézségeirıl, illetve a rájuk leselkedı veszélyekrıl. A zsőritagoktól 
szavazatot kapott filmjük felkerült a Sziget Fesztiválon bemutatandó filmek listájára.  
Gratulálunk a filmet készítıknek a sikerükhöz! 
 


