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A ZEMPLÉN TÉRSÉGI 

KATASZTRÓFA  ÉS POLGÁRI  VÉDELMI  SZÖVETSÉG  

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség megalakulása alkalmával felada-

tául tűzte ki, hogy a működési területén élő állampolgárok és a szövetséghez csatlakozott önálló 

jogi személyiségű, illetve más jogállású szervezetek önkéntes részvállalásával segíti az emberi 

élet és az anyagi javak védelmét. Közreműködik a lakosság polgári védelmi és a katasztrófák 

elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, 

tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Veszélyhelyzetben lehetősé-

geihez mérten segíti az önkormányzatok, polgári védelmi parancsnokságok, szervezetek 

lakosságvédelmi, mentési, ellátási, és egyéb feladatait, munkáit. Alaprendeltetésének megfelelő 

feladatai végrehajtásában működési területének tekinthető a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

zempléni, illetve bodrogközi térségének 36 települése. Területén két kistérség működik. 

Szövetségünk nagy erőfeszítéseket tesz a térség lakosságának biztonsága érdekében. A térség 

összes települése katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztetett, ezért szükséges a felkészítés 

és a tájékoztatás.  

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség célul tűzte ki, a város és a térsége 

állampolgárainak katasztrófavédelmi és polgári védelmi felvilágosításának, tájékoztatásának 

segítését, különböző tájékoztató anyagok készítésével, terjesztésével és előadások tartásával 

személyesen, illetve a médián keresztül. Valamennyi településen meg kívánunk jelenni és az 

emberekhez szólni, valamint különböző rendezvényekhez csatlakozva bemutatókat, kiállításokat, 

versenyeket tartani. Munkánk során felismertük, hogy a leghatékonyabb védekezés a katasztró-

fák és más egyéb veszélyekkel szemben a megelőzés. Szükségesnek tartjuk, hogy a térség 

intézményei, valamint az újólag létrejött gazdálkodó szervek és szervezetek részére ajánlásokat, 

szükség esetén preventív terveket készítsünk a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság iránymutatá-

sával.   

Fontosnak tartjuk a térség polgármestereinek és jegyzőinek az 1996. évi XXXVII. törvényből 

adódó feladatokra való képzését, felkészítését.(54 fő) Igyekszünk minél szélesebb körű infor-

mációt biztosítani részükre, megismertetni a velük a térség veszélyeztetettségét, és az ellenük 

való védekezés lehetőségét.  

A felkészítő munkánk egyik fontos területe a térség tanuló ifjúsága. Az ifjúság megnyerése a 

későbbi munkánk eredménye lehet. Ezen a területen a térség 66 általános iskolája és óvodája, 

valamint 4 középiskolája (5600fő) között bemutatókat és versenyeket rendeztünk iskolai, váro-

si és térségi szinten. 
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Kiváló szakmai kapcsolat és együttműködés alakult ki Szövetségünk és a Magyar Polgári Vé-

delmi Szövetség között, ez alapján az elmúlt évben komoly eredményt sikerült elérnünk 

ifjúságfelkészítés, valamint települési polgári védelmi felkészítés területén. A támogatásoknak 

köszönhetően 5 település polgári védelmi szakalegységeit sikerült felkészítenünk, valamint két-

fordulós ifjúsági versenyt tudtunk lebonyolítani. 

 

A szervezetünk taglétszáma 2010. évben 23 fő. Ernyőszervezetként több civil szerveződés tevé-

kenykedik Szövetségünk égisze alatt. (Városvédő és Szépítő Egyesület Sátoraljaújhely, 

Zempléni Hadtörténeti Társaság Sátoraljaújhely, BOKARTISZ KHT., Zempléni Hadtörténeti 

Baráti Társaság Sátoraljaújhely) 

 

 

1. SZÖVETSÉGÜNK 2010. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE: 

 

1.1 Az ifjúság felkészítés területén végzett munkánk: 

2010. március 31-én a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szervezésében interaktív ifjúsági katasztrófavédelmi 

vetélkedőre került sor a világhálón. Az ifjúságfelkészítési tevékenységünk egy új formáját kí-

vántuk ezzel bemutatni, ezáltal is szélesítve a versenyen résztvevők körét. Célunk az, hogy 

tovább növeljük az ifjúság veszélyhelyzeti felkészültségét. A felkészülés már hetekkel korábban 

elkezdődött a versenyfelhívások kiküldésével illetve a felkészítő anyagok közzétételével, melye-

ket a www.polgvedsujhely.hu honlapról tölthettek le a tanulók és felkészítő tanáraik. 

A versenyen legjobban szerepelt csapatok sorrendje a következő. Első helyen végzett az Esze 

Tamás Általános Iskola, második lett a Szent Margit Általános Iskola, harmadik helyen a Tállya 

Általános Iskola végzett. A csapatok további sorrendje: Tiszacsermely Általános Iskola, 

Taktakenéz Általános Iskola, Petőfi Általános Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, 

Mezőnagymihály Általános Iskola, Cigánd Általános Iskola.  

Gratulálunk a helyezést elért csapatok tagjainak, valamint köszönetünket szeretnénk kifejezni 

minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak. 

 

2010. április 22-én a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark területén került megrendezésre az 

Ifjúsági Polgári Védelmi vetélkedő a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda, a Zemplén Térsé-

gi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 

közös szervezésében. A versenyt Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere, Kohánka István 

mk. pv. ezredes, a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, valamint 
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Pitkó László r. alezredes a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vezető-helyettese nyitotta meg. A 

polgári védelmi, egészségügyi, tűzoltói, tájékozódási feladatokon túl a Kerékpáros Iskola Kupa 

közlekedésbiztonsági verseny is várta a részt vevő csapatokat. A versennyel párhuzamosan nagy 

sikerű technikai bemutatót tartott a MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság To-

borzó és Érdekvédelmi Iroda, valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön állománya. A 

versenyen 12 általános iskolás csapat indult, melyből kettő Szlovákiából érkezett. Az 

ifjúságfelkészítéssel kapcsolatos tevékenységünket megtekintették a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Igazgatási Tanszék hallgatói is. A versenyt a Sátoraljaújhelyi 

Általános Iskola Esze Tamás Tagintézmény csapata nyerte. A versenynapot a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön akciócsoportjának nagy sikerű bemutatója, valamint a Zemplén Kalandpark 

jóvoltából a bob pályán jutalomcsúszás zárta. 

 

2010. szeptember 22-én a szlovákiai Tőketerebesen a Körzeti Válságkezelő Központ által 

szervezett ifjúsági polgári védelmi vetélkedőn meghívottként részt vett a sátoraljaújhelyi Esze 

Tamás Tagintézmény csapata. 

A verseny 7 állomásból állt. Tanulóink most először vettek részt ilyen versenyen.  

A kiválóan felkészült csapat 11 résztvevő közül a hatodik helyen végzett.  

Résztvevő versenyzők: Juhász Gergő, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor 5.b osztályos 

tanulók. A csapatot Kohánka István nyá. mk. pv ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Pol-

gári Védelmi Szövetség elnöke, valamint Tóth Zsolt pv. alezredes a Sátoraljaújhelyi Polgári 

Védelmi Iroda vezetője, valamint Suták Bertalan tolmács kísérte el. 

2010. október 12-én került sor a Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedőre Halmaj 

településen. Térségünket a helyi vetélkedő győztese, a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintéz-

mény csapata képviselte. Tanulóink az eddigi legnagyobb sikerüket érték el a csapat megnyerte a 

vetélkedőt. A csapat tagjai: Juhász Gergő, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor 5.b osztá-

lyos tanulók voltak. 

 

1.2 Közreműködés árvízvédelmi feladatok ellátásában: 

 

A tavaszi időszakban a több napon át tartó esőzések következtében 2010. május 16-án éjszaka 

rendkívül súlyos árvizet okozott Sátoraljaújhelyben. A Ronyva-patak árapasztója és a Ronyva-

patak elöntötte a város déli részét. A közúti határátkelőtől a déli ipartelepig szinte mindent elön-

tött az árvíz. Több száz család kitelepítése vált szükségessé. Egy részük rokonoknál, 

ismerősöknél tudott ideiglenesen elhelyezkedni, másrészt közel 400 fő a Kazinczy Ferenc, Petőfi 

Sándor, Jókai Mór Általános iskolában, valamint a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házá-
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ban kapott elhelyezést. Sátoraljaújhely területén az árvíz által közvetlen érintett lakások száma 

kb.300-500, közvetve veszélyeztetett 700-1200 épület volt. A beavatkozók árvízvédelmi munká-

ját számos település Hivatásos és Önkéntes Tűzoltósága, Polgári Védelmi kirendeltség és iroda 

állománya, a helyi rendvédelmi szervek, valamint a helyi lakosság mellett több civilszervezet 

(köztük a ZTKPVSZ) is segítette. 

2010. június 1-én és 3-án az ismétlődő hosszantartó esőzés hatására újabb árvízi helyzet alakult 

ki a Bózsva és a Ronyva-patakon egyaránt. A bekövetkezett árvíz megközelítette az előzőt, 

azonban ebben az esetben a már korábban lerakott ideiglenes védműveknek köszönhetően na-

gyobb elöntésekre és kitelepítésekre nem került sor. Szövetségünk tagja folyamatosan segítették 

a védekezésben közreműködő szervezetek, szervek munkáját. 

 

1.3 Védelmi felkészítések és gyakorlatok 

 

2010. november 9-én Hollóházán Szövetségünk közösen a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi 

Irodával katasztrófavédelmi felkészítést és gyakorlatot tartott a település kijelölt polgári vé-

delmi alegységei számára. A szakmai nap aktív résztvevői voltak a település Polgármesteri 

Hivatalának dolgozói és a település beosztott polgári védelmi szervezetei, a Hollóháza Önkéntes 

Tűzoltóság teljes állománya, valamint a község óvodásai és általános iskola tanulói is. A felké-

szítésen közreműködtek a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság és Sátoraljaújhelyi Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság állománya, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Krízisin-

tervenciós Team tagjai, valamint megfigyelőként részt vett a Sátoraljaújhely Fegyház és Börtön 

vezetése. Négy helyszínen került kialakításra a valóságot megközelítő katasztrófahelyzeti szituá-

ció, ahol az elsődleges beavatkozók a tűzoltók és az önkéntes tűzoltók, valamint a települési 

polgári védelmi szervezetek mutatták be a közös mentési tevékenységet. Első helyszínen föld-

csuszamlásból adódó mentési tevékenységet gyakoroltak, a második helyszínen helyi vízkár 

elleni védekezést, a harmadik helyszínen erdőtűz megelőzés céllal tűzoltási gyakorlatot hajtottak 

végre a beavatkozók, majd végül az óvodások és iskolások intézményből történő kitelepítését és 

pszicho-szociális ellátását hajtották végre. A szakmai nap összegzését és értékelését Kohánka 

István elnök tartotta. Végezetül Koleszár Sándor polgármester megköszönte minden résztvevő-

nek, közreműködőnek az egész napi tevékenységét. 

 

Szövetségünk 2010. november 18-án Karcsa településen nemzetközi ár-és belvízvédelmi 

konferenciát és védelmi felkészítést szervezett Karcsa, Alsóberecki, Felsőberecki és Karos te-

lepülés kijelölt polgári védelmi alegységei, valamint a bodrogközi települések polgármesterei 

számára. A felkészítésen részt vett Kun László ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség veze-
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tője, Vinnai Miklós Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulás vezetője, Bodnár 

László Szlovák Vízügyi Vállalat Tőketerebesi Szakaszmérnökség Bodrogszerdahelyi Felügyelő-

ség munkatársa, Kistárkány és Nagytárkány, valamint a bodrogközi települések polgármesterei. 

A konferencia első előadója volt Kun László, aki az év tavaszán végrehajtott árvízi védekezésről, 

valamint a szlovák és a magyar vízügyi szervek közötti információáramlásról, majd Vinnai Mik-

lós a belvízi védekezés és tájgazdálkodásról tartott előadást. Végezetül Nagy Róbert a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Sátoraljaújhelyi üzemegységének vezetője tartott tájékoztatást a térségünk-

ben folytatott árvízvédelmi tevékenységeikről, valamint az árvíz időszakában lezárt 

úthálózatokról. A szakmai nap további részében a résztvevők megtekintették a gyakorlat hely-

színeit. A gyakorlati rész ár-és belvíz elleni védekezési munkálatokat tartalmazott, melynek 

keretében homokzsákos védekezést gyakorolták a résztvevők. Az ÉKÖVIZIG Sárospataki Sza-

kaszmérnökség szakembereinek irányítása mellett a polgári védelmi alegységek gyakorolták a 

homokzsáktöltést, a gátmagasítást, valamint a nyúlgátépítést. Külön helyszínen elsajátították az 

ellennyomó medence kiépítését, a bordás megtámasztást, valamint a belvíz elleni védekezés 

egyes mozzanatait. (ároktisztítás, homokzsákos ároklezárást.  

A szakmai nap összegzését és értékelését Kohánka István Szövetség elnök tartotta. Végezetül 

Dakos János polgármester megköszönte minden résztvevőnek, közreműködőnek az egész napi 

tevékenységét, mellyel segítette a szakmai nap sikeres végrehajtását. 

 

1.4 2010. évben tovább folytatódott az évente ismétlődő rendezvényeink sorozata, valamint 

új rendezvény is került lebonyolításra: 

 

Így 2010. január 14-én a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József 

Klubbal közösen megemlékezést szerveztünk a Don-kanyarban elesett hősök tiszteletére a Sá-

toraljaújhely Köztemető Áldozatok és Hősök emlékművénél. A megemlékező beszédet Dr. 

Ravasz István alezredes, a HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze tartotta. Koszorút 

helyezett el Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a 

Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége - Doni Bajtársi Szövetség B.A.Z. Megyei Szervezete, a 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Deák Úti Általános Iskola, az Eötvös József Klub, a Zemplén 

Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Városvédő és 

Szépítő Egyesület. A koszorúzást követően az emléklángot Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely 

város polgármestere gyújtotta meg.  

2010. október 28-án a Hősök temetőjében a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület, 

a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség és az Eötvös József Klub megem-

lékezést tartott az I. és II. Világháborúban hősi halált halt magyar és idegen nemzetiségű 
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katonákról. A megemlékező beszédet Sebes Péter Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és 

a Piarista Kollégium igazgatója tartotta. A rendezvényen közreműködtek az Árpád-házi Szent 

Margit Általános Iskola és a Piarista Kollégium tanulói. 

A történelmi egyházak nevében Gubala Róbert esperes mondott imát a katonák lelki üdvéért. 

 

Szövetségünk tagjai a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda állományával közösen részt vett a 

2010. január 14-én a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium Könyvtárában megtartott 

könyvbemutatón. A rendezvényre Ravasz István: Töredékek egy álomról c. könyvének megjele-

nése alkalmából került sor. A könyvet Dr. Ravasz István alezredes, a HM. Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum történésze mutatta be, valamint Rátfai Emese Judit előadóművész tolmácsolásában a 

műből részleteket hallhattak a jelenlévők. 

 

2010. március 04-én Sátoraljaújhely - Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában ünnepi 

megemlékezésre került sor a Magyar Légoltalom és Polgári Védelem megalakulásának 75. 

évfordulója alkalmából. A rendezvény a Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottság, a B-A-Z 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári 

Védelmi Szövetség szervezésében került lebonyolításra. 

A megjelenteket Szamosvölgyi Péter a Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottság elnöke, valamint 

Kohánka István mk. pv. ezredes, a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-

helyettese köszöntötte. 

A színvonalas ünnepi műsort a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói mutat-

ták be.  Ezt követően Dr. Endrődi István ny. pv. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

Országos elnöke ünnepi beszéde következett. A rendezvény további részében elismerések átadá-

sára került sor, melynek keretében Mészáros Csabát, az Esze Tamás tagintézmény tanárát az 

ifjúságfelkészítés területén végzett munkájáért elismerő oklevélben és tárgyjutalomban részesí-

tette a Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottság elnöke, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári 

Védelmi Iroda vezetője. Ezt követően a résztvevők megtekintették a Magyar Nyelv Múzeumát, 

valamint a polgári védelmi emlékfotó kiállítást. 

 

2010. október 21-én Veres Tibor nyá. pv. őrnagy, volt Sátoraljaújhelyi Járási Polgári Védelmi 

Törzsparancsnok a Polgári Védelem területén, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgá-

ri Védelmi Szövetségben kifejtett áldozatos munkájának elismeréseként II. osztályú a 

"Honvédelemért kitüntető cím"  kitüntetésben részesült. Az ünnepségre a Honvédelmi Minisz-

térium Stefánia Palota dísztermében került sor. 
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2010. június 22-én  Sátoraljaújhelyi Városháza Dísztermében került sor Haraszti György: Hő-

sök Temetője-Emlékalbum c. könyvének bemutatójára. 

A bemutató keretében először Bella István: Halotti beszéd c. verse hangzott el Ujj Péter előadá-

sában. Ezután Dankó Dénes Sátoraljaújhely város alpolgármestere köszöntötte a jelenlévőket. 

A könyvet Dr. Holló József HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója mutatta be. 

Az emlékalbum Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő 

Egyesület, az Eötvös József Klub Sátoraljaújhely, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Vé-

delmi Szövetség, valamint a Csemadok Királyhelmec Területi Választmánya, és a Bodrogközi és 

Ung-vidéki Kulturális Központ Királyhelmec együttműködésében és a Zemplén Térségi Kataszt-

rófa és Polgári Védelmi Szövetség gondozásában valósult meg. 

 

2010. szeptember 24-én immár 17. alkalommal került megrendezésre Sátoraljaújhelyben a 

"Sport és Barátság" kispályás labdarúgó torna, melyet hagyományosan a Zemplén Térségi 

Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Polgári Védelmi Iroda állománya szerve-

zett meg. A tornának a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok és a városligeti műfüves 

labdarúgópálya adott otthont. A rendezvény fővédnökei Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely vá-

ros polgármestere, valamint Lipták Attila mk. pv. ezredes, a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója volt.  

A bajnokság célja a sport és a barátság ápolása, illetve újabb kapcsolatok létrehozása a rendészeti 

szervek tagjai, az államigazgatásban és a közszférában dolgozók között. 

A tornát és ezzel a Sport és Barátság Vándorkupát a Sátoraljaújhelyi Közalkalmazottak csapata 

nyerte. 

 

A 2010. évben a Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi vetélkedőt a sátoraljaújhelyi Esze Tamás 

Tagintézmény csapata nyerte. A csapat tagjai Juhász Gergő, Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár 

Gábor 5.b osztályos tanulók voltak. Az első helyezett csapat részére Szövetségünk, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda 2010. december 08-án jutalomutazást szervezett Bu-

dapestre. A látogatás során esőként a Sziklakórházat, majd a Parlamentet tekintették meg. Ezt 

követte egy rövid városlátogatás. A program során a versenyzők, valamint kísérőik sok élmény-

nyel, látnivalóval gazdagodtak. 

 

1.5 Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések, nyilvánosság alakulása: 

A nemzetközi kapcsolatok és együttműködés terén továbbra is kiegyensúlyozott kapcsolatot tar-

tunk fenn a szlovákiai Tőketerebesi Körzeti Válságkezelő Központtal, a Bodrogközi és Ung-

vidéki Kulturális Központtal, a CSEMADOK Területi Királyhelmec Választmánya elnökével,  
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valamint Királyhelmec Önkormányzatával. Az év során több sikeres pályázatot nyújtottunk be 

közösen.  

Sátoraljaújhely Helyi Védelmi Bizottsága, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda az elmúlt időszakban jó szakmai 

kapcsolatot épített ki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Igazgatási Tanszékével.  

A tanszék oktatói és hallgatói több alkalommal előadást tartottak a térségben szervezett védelmi 

igazgatási felkészítéseken, melyeket a polgármesterek, a polgári védelmi alegységek és a tanuló-

ifjúság részére szerveztünk. 

 

Ennek folytatásaként Szövetségünk 2010. október 4-6-án Sátoraljaújhelyben szervezett ár-és 

belvízi védekezéssel kapcsolatos szakmai gyakorlatot. 

A Védelmi Igazgatási Tanszék hallgatói Dr. Hülvely Lajos tanszékvezető vezetésével először 

Felsőzsolcán tekintették meg az újjáépítés helyzetét, majd Sátoraljaújhelybe érkezésük után a 

város nevezetességeivel ismerkedtek.  

A második napon előadásokra került sor a sátoraljaújhelyi Városháza Dísztermében. 

A 2010. május - június közötti időszakában az árvízi védekezésben résztvevő rendvédelmi szer-

vek vezetői a térségünkben történt árvízi védekezés tapasztalatait ismertették. Az előadások után 

a gyakorlaton résztvevők Sátoraljaújhelyben, Mikóházán és Pálházán tekintették meg a védeke-

zés helyszíneit, valamint Széphalomban megkoszorúzták Kazinczy Lajos 1848-as 

honvédtábornok és aradi vértanú szobrát, majd látogatást tettek a Magyar Nyelv Múzeumában.  

A zárónapon, október 06-án az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökségének közreműködé-

sével a Felsőberecki szivattyúházat és mértékadó vízállásmérőt, valamint a Cigánd-Tiszakarádi 

árvízi tározót tekintették meg. A szakmai gyakorlat összegzéseként fogalmazódott meg, hogy a 

rendezvény sikeresen hozzájárult a hallgatók szakmai ismereteinek további bővítéséhez és a 

szervezetek további együttműködéséhez. 

 

Szövetségünk az elmúlt évben sikeres egészségügyi képzést szervezett a Zemplén Kalandpark 

dolgozói számára. E munkánk folytatásának tekinthető közösen a CELERUS Bt- vel 2010. de-

cember 22-én megtartott alapfokú üzemi elsősegély nyújtási tanfolyam megszervezése, melyen 

Szövetségünk közreműködésével kettő fő vesz részt. (Zemplén Kalandpark, Városi sportcsarnok) 
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Szövetségünk az alábbi szervezetekkel működik együtt: 

� Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

� B-A-Z. megyei Polgári Védelmi Szövetség  

� Regionális Térségi Katasztrófa és Polgárvédelmi Szövetség  

� Városvédő és Szépítő Egyesület Sátoraljaújhely 

� Zempléni Hadtörténeti Társaság Sátoraljaújhely 

� Eötvös József Börtönügyi Egyesület Sátoraljaújhely 

� Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

� BOKARTISZ KHT. 

� Város és térség intézményei 

Az eredményeinkről, tevékenységünkről több helyen tudtunk beszámolni, nagyon jó kapcsolat 

alakult ki az országos és helyi írott és elektronikus médiákkal, így a történésekről, eseményekről 

azonnal tudjuk tájékoztatni a térség, régió lakosságát. A Szövetség rendezvényeiről beszámolt a 

Zemplén Televízió, Rádió Aktív, Zempléni Hírlap, Helyi Krónika, valamint a Katasztrófavéde-

lem című országos szakmai lap. Fentieken túl eseményeinkről, rendezvényeinkről rendszeresen 

hírt adunk a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda honlapjain (www.polgvedsujhely.hu/hirek, 

Sátoraljaújhely város honlapján (www.satoraljaujhely.hu), valamint a B-A-Z megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság weboldalán (www.baz.katasztrofavedelem.hu).  

                                                

1.6 Szövetségünk gazdálkodása, benyújtott pályázatai 2010. évben: 

 

Nyertes pályázatok: 

Sátoraljaújhely város Önkormányzatának Oktatási-, Közművelődési-, Civil-, Ifjúsági és  

Sportügyi Bizottsága 30.000.-Ft. 

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium 

„Biztonságunk érdekben” 373.500.-FT. 

 Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács 

„ Felkészültebb fiatalok” 270.000.-Ft. 

Országos Polgári Védelmi Szövetség „Települési polgári Védelmi szervezetek felkészítése” 

pályázat 900.000.-Ft. 

NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégium  

Működési pályázata 668.000.- Ft 

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium  

„ A múlt kötelez”  1.112.500.-Ft. 
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NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium  

„Te felkészültél?” 1.092.000.-Ft. 

Nem nyert pályázatok: 

NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégium -10-E 

NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégium-10-D 

Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács EM-10-C 

Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács EM 10-A 

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium 10-E 

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium 10-F 

B-A-Z. megyei Közgyűlés „Mecénás” pályázatai 

 

 

1 %- os felajánlás: 

Szövetségünk ez irányú kampánya sikeres volt, 2010. évben átutalt felajánlás összege 263 114 

forint volt. Szükséges megjegyezni, hogy a kiutalt összeg magába foglalja a 2009. évi felajánlást 

is. 

 

 

1.7 Néhány fényképfelvétel a Szövetségünk főbb programjairól, tevékenységéről: 

 

 

 

Közreműködés a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok tiszteletére rendezett meg-

emlékezésén 
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Térségi ifjúsági verseny lebonyolítása 

 

A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések 

 

 

A győztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük biztosítása 
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Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése 

  

 

 Védelmi felkészítések  

 

 

Védelmi felkészítések  
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Megemlékezés a Hősök Temetőjében az I és II. világháború áldozatairól 

 

 

2009. évi záróülés 

 

2. FŐBB FELADATOK 2011. ÉVBEN 

 

• Pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése.  

• Közreműködés a lakosságfelkészítésben.  

• Partnerség kiszélesítése, területünkön lévő szervekkel, szervezetekkel való együttműkö-

dés.  

• Lakosság figyelmének felhívása az SZJA 1%-ának felajánlására.  

  

Január:  

• Közreműködés a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok tiszteletére ren-

dezett megemlékezésén 
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Január - december:  

• A prevenciós programok keretében iskolai felkészítések  

Április - október:   

• Falunapokon, egyéb ünnepségeken és rendezvényeken való közreműködés, segítség-

nyújtás 

Február – Március:  

• Közreműködés általános iskolás tanulók felkészítésében 

• Közreműködés az interaktív Polgári Védelmi ifjúsági vetélkedő megszervezésében 

Április:  

• Térségi ifjúsági verseny lebonyolítása 

• A győztes csapatok megyei versenyre való felkészítése, valamint részvételük biztosí-

tása 

Május: 

• Közreműködés a Hősök napja megemlékezés megrendezésében, 

• Felújított emlékmű felavatása 

Június:  

Erdei iskola megrendezésében való közreműködés  

 

Június-Július:  

• Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmából Polgári Védelmi 

emlékkiállítás az Eötvös József Börtönügyi Egyesülettel közösen a Börtön-

múzeumban 

Szeptember:  

• Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna megrendezése 

 

November:  

• Megemlékezés a Hősök Temetőjében az I és II. világháború áldozatairól 

 

Sátoraljaújhely, 2010. december 21.  

 

  Kohánka István 

  elnök 

 


