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Közlekedik a család
Az Országos Rendőr Főkapitányság - Országos Baleset Megelőzési
Bizottság szakmai támogató partnereivel együtt idén is meghirdette
a „Közlekedik a család” elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedőt. A versenyen a jelentkezőknek
KRESZ, műszaki és elsősegély
nyújtási ismereteikről kell számot
adniuk, elméleti és ügyességi feladatokon keresztül. A több fordulós vetélkedő területi versenyét a
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság bonyolította le Mikóházán.

KÖRKÉP

HÍREK RÖVIDEN

Új magasból mentő jármű
Sátoraljaújhelyben
Új magasból mentő szerét is bevetette a Sátoraljaújhelyi Tűzoltó Parancsnokság a Kossuth lajos Művelődési Központban tartott gyakorlatán. Az IVECO MAGRIUS
jármű akár 14 méter magas épületeknél is használható mentési és
tűzoltási feladatokhoz. A modern
gépjármű létrahíd üzemben 20,5
méter távolságot képes áthidalni, rendelkezik egy számítógép által vezérelt stabilitási programmal,
ami a működés közbeni kilengést
csökkenti, a mentőkosár három fő

befogadására alkalmas, vízágyúja
elektromos vezérlésű, a kezelőállásokból távirányítással kezelhető.
Fiatalok Ösztöndíjpályázata
Újra pályázhatók a sátoraljaújhelyi
önkormányzat tanulmányi ösztöndíjpályázatai. Összesen négy korcsoportban már általános iskola
ötödik osztályától egészen az egyetemi, főiskolai hallgatókig számíthatnak plusz támogatásra a nyertesek öt hónapon keresztül. Részletek a város honlapján önkormányzat, hirdetmények fül alatt. Beadási határidő: május 22.
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Minősültek
Sátoraljaújhely mindkét néptánc
csoportja részt vett a Néptáncosok Területi Bemutató Színpadán,
Nyíregyházán. A Martin György
Néptáncszövetség által megszervezett minősítő találkozón a zsűri, részletes szakmai értékelés mellett három címet ítélt oda. Emléklappal, nívódíjas együttesként és
kiemelt nívódíjas együttesként távozhattak a versenyzők. A Hegyalja Népi Együttes és a Zemplén
Táncegyüttes is nívódíjat kapott.
Gratulálunk a táncosoknak!

ROTARY CSEREDIÁKOK A VILÁGBAN
Marketing vezető egy nagy autóvállaltnál, katonatiszt, politikai tanácsadó, gyermekorvos, ügyész,
külkereskedő, és egy máig Amerikában élő ügyvezető igazgató –
egykori Rotary cserediákok tartottak előadást április végén a Rotary
Club Sátoraljaújhely és a Polgármesteri Hivatal meghívására. A találkozó a 2017-ben elindított sorozat része volt, amelynek célja,
hogy bemutassa, a Rotary világszervezet tagjai mennyire támogatják a helyi társadalmat, és men�nyi sikeres ember él közvetlen környezetünkben. A nők és férfiak
a Rotaryban és a közéletben után
most olyan emberekkel találkozhattak az érdeklődők, akik a RC
Sátoraljaújhely jóvoltából egy teljes évet töltöttek idegen országban egészen fiatalon, és ez egyben
életük legmeghatározóbb időszaka is volt. Az előadók bemutatták
hol, melyik földrészen, milyen városban, és milyen emberek között
éltek, és mit tanultak a idegen or-

Sátoraljaújhelyen is van már lehetőség elektromos autók töltésére. Az e-Mobil Elektromobilitás

szágban töltött időszak alatt. Dr.
Végső Aranka, gyermekorvos: A
Rotary cserediák évem után orvosi tanulmányaim alatt is arra törekedtem, hogy más ösztöndíjakat kihasználva tanulhassak, dolgozhassak külföldön. Soha nem terveztem
azt, hogy más országban éljek, de
néhány hónapig szívesen kipróbáltam, tapasztaltam, élményeket szereztem, amit mindenkinek ajánlok.
Óriási nyitottságot, és elfogadásra
való készséget tanulhat vele az ember. A cserediák program az egyik
legsikeresebb programja a Rotary
Clubnak Sátoraljaújhelynek. Több
mint félszáz diák jutott ki külföldre 1995-óta, és legalább ennyi töltött el zempléni fogadócsaládoknál
egy-egy évet. A sátoraljaújhelyi
befogadó családok ugyanúgy, mint
ez idő alatt külföldön élő gyermekeik sokat tanultak más kultúrákról, nem beszélve arról, hogy mindenki hozzá tett valamit a külföldi
fiatal Magyarországról alkotott képéhez.

FÜZI CSABA
soros elnök: A
Rotary
Világszervezet mindig biztonságot
ad, legyen bárhol a világon a
fiatal, a mögötte
lévő klub tagjaira mindig számíthat. Ahogy az
előadásokon is
elhangzott a fiatalok sokszor
olyan helyekre jutottak el, ahová
lehet még egy átlag amerikai sem,
és ez nálunk is igaz, az itt élő külföldi fiatalnak igyekszünk megmutatni mindet hazánkból, közben pedig mi is tanuljuk, tapasztaljuk az
Ő kultúráját, és ezáltal elfogadóbbak leszünk.
Az előadásokban egy valami közös volt, minden egykori cserediák élete nagy lehetőségének tartotta Rotarys évét, valamennyien ki-

ZÖLDEBB JÖVŐ

Nonprofit Kft. a városban is telepített egy töltőállomást, amit egyszerre két autós is tud használni.
Országs z e r te egyre
több helyen elérhető ez
az ingyenes szolgáltatás
a
zöld
rendszámos au-

tósoknak, akik gyorstöltővel 2-3
óra alatt, villámtöltővel fél óra
alatt tudják feltölteni járműveik
akkumulátorait. A beruházást az
e-Mobil fizette, a céget a Nemzetgazdasági Minisztérium hozta létre, feladatuk pedig, hogy minél szélesebb körben alakítsanak ki
töltőállomás hálózatot, ezzel segítve az innovációt, és a környezettudatosabb közlekedést. Dankó Dénes alpolgármester szerint a töltőállomás létesítése nemcsak a helyi
elektromosautó-tulajdonosoknak,
hanem az ilyen modern járművel

válóan megtanultak angolul, sőt a
többség a befogadó ország nyelvét is megtanulta. Sokan ez követően más nemzetközi tanulmányi
ösztöndíjakat is elnyertek, esetleg
külföldön éltek, vagy élnek ma is.
A teremben lévő fiatalokat mindannyian bíztatták éljenek a lehetőséggel, és pályázzanak a Rotary
hosszú és rövid utas lehetőségeire, mert ez a kaland sikeres jövőjük egyik alapja lehet.
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városunkba látogatók számára is
fontos, így nem volt kérdés, hogy
az önkormányzat támogatta a beruházást, és örömmel adott helyt
az oszlopnak. Ez az intézkedés tovább ösztönzi az elektromos gépjárművek elterjedését, amelyek vásárlására magánemberek és intézmények is támogatást igényelhetnek. Egy környezetkímélő autó beszerzésén a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatal is gondolkodik
– tette hozzá az alpolgármester.
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