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Köszöntő

Egy nap, 9 szakasz, kicsit több mint 100km. Ez a Salgó Rally 2022 penzuma, amelyet
2022. március 25-26-án rendeznek a Nógrádi megyeszékhely, Salgótarján központjával, a
már legendássá vált gyorsaságikon.

Az évadnyitón nagy visszatérőként köszönthetjük a tavalyelőtti bajnok Vincze Ferencet, és
ott lesz még a rajtnál Velenczei Ádám, Rafael Tamás a Porscheval, Határ Attila, Éhn
Danival a jobbján a Peugeot 306-al. A pásztói Illés - Diósi kettős, akik idénre beújítottak egy
Peugeot 208 R2-őt. A Ladásokat Mócsányék, és Molnár Feriék képviselik majd megyei
szinten.

A szervizpark idén Salgótarján belvárosában, a Pécskő, és Arany János út között lesz, így
aki nem jut ki valamelyik szakaszra, vagy az internet mellett testközelből is szeretné látni a
versenyautókat, versenyzőket, az itt megteheti. Sőt! A Céldobogó a Kis Főtéren lesz, szinte
összeérve a szervizparkkal.

Mint már említettem az interneten is követhető lesz a verseny a RallyRádió jóvoltából, nem
csak képben, hanem hangban is az FM 105.7 MHz-en! A SportTV-n és a RallyRádió
Youtube, és a Facebook csatornáján a ceredi szakaszról élő közvetítés lesz 10:13, 13:20
és 16:52 perckor.

A hivatalos élő időeredményeket pedig a Hauser Results jóvoltából itt követhetitek nyomon.

A verseny hivatalos információ közlő alkalmazása a Sportity App, itt megtalálható minden
hivatalos információ a versenyről.

Az alkalmazás letöltés után írd be a Salgo22 kódot, és máris a megfelelő csatornán találod
magad!

A Belépő 3000Ft/fő, amelyet a gyorsasági szakaszok bejáratni pontjainál lehet
megvásárolni. 12 éven aluliaknak a belépés ingyenes!

Jó szórakozást kíván, a rally24.hu - a nógrádi ralisok
blogja!

https://www.youtube.com/c/RallyeRadio
https://www.youtube.com/c/RallyeRadio
https://hauserresults.hu/live/live.php?error=public&ev=176&a=12,13
https://webapp.sportity.com/channel/salgo22


Időterv

2022. márc. 25. péntek
Adminisztratív átvétel 08:00 – 10.00 Salgó Vagyon Székház
Technikai átvétel 16:00 – 21.00 Nógrád Megyei Közlekedési Hatóság
Pályabejárás 08:00 – 20:00

Etap/gyorsasági neve
Táv Etap idő Ideális idő

2022. márc. 26. szombat

0A Éj. Gyűjtő KI / Camping OUT 0 00:00 08:00

0B Szerviz A BE / IN 4.3 00:08 08:08

0C Szerviz A KI / OUT 0.1 00:15 08:23

1 Salgótarján 2.5 00:08 08:31

SS 1 S.tarján - Kazár - Vizslás /1 7.4 08:34

2 Bátonyterenye 21.1 00:30 09:04

SS 2 B.terenye-Szuha - Mátraalmás/1 10.5 09:07

3 Cered-Tótújfalu 54.5 01:05 10:12

SS 3 Cered-Tótújfalu - Zagyvaróna/1 16.8 10:15

3A Gyűjtő B BE / Regroup IN 22.7 00:25 10:40

3B Gyűjtő B KI, Szerviz BE / IN 0.1 00:20 11:00

3C Szerviz B KI / OUT 0.1 00:30 11:30

4 Salgótarján 2.5 00:08 11:38

SS 4 S.tarján - Kazár - Vizslás /2 7.4 11:41

5 Bátonyterenye 21.1 00:30 12:11

SS 5 B.terenye-Szuha - Mátraalmás/2 10.5 12:14

6 Cered-Tótújfalu 54.5 01:05 13:19

SS 6 Cered-Tótújfalu - Zagyvaróna/2 16.8 13:22

6A Gyűjtő C BE / Regroup IN 22.7 00:25 13:47

6B Gyűjtő C KI, Szerviz BE / IN 0.1 00:30 14:17

6C Szerviz C KI / OUT 0.1 00:45 15:02

7 Salgótarján 2.5 00:08 15:10

SS 7 S.tarján - Kazár - Vizslás /3 7.4 15:13

8 Bátonyterenye 21.1 00:30 15:43

SS 8 B.terenye-Szuha - Mátraalmás/3 10.5 15:46

9 Cered-Tótújfalu 54.5 01:05 16:51

SS 9 Cered-Tótújfalu - Zagyvaróna/3 16.8 16:54

9A Céldobogó BE / Podium IN 22.9 00:25 17:19

9B Céldobogó KI / Podium OUT 0.1 00:15 17:34

9C Parc Fermé BE / IN 5.25 00:15 17:49



Térképek

Interaktív térkép:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&hl=hu&mid=1vtVwqXYD12OoKz2bYdAmgrZ
LonIFfj-k&ll=48.07129758208924%2C19.885979250000023&z=12

SS1, SS4, SS7 Salgótarján - Kazár - Vizslás (Pályazár: 6:00)

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&hl=hu&mid=1vtVwqXYD12OoKz2bYdAmgrZLonIFfj-k&ll=48.07129758208924%2C19.885979250000023&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&hl=hu&mid=1vtVwqXYD12OoKz2bYdAmgrZLonIFfj-k&ll=48.07129758208924%2C19.885979250000023&z=12


SS2, SS5, SS8 Bátonyterenye - Szuha- Mátraalmás (Pályazár: 6:30)
(A tábortól a célig nézők elől elzárt terület!)

SS3, SS6, SS9 Cered - Tótújfalu - Zagyvaróna (Pályazár: 7:30)

Forrás: Google, Duen.hu, Rallylive.hu



Nevezési lista



100 éve város Salgótarján

Az emlékév programjai:

2022.01.27. - Salgótarján várossá
nyilvánításának ünnepe és a Magyar
Kultúra Napja
2022.07.29. Dr. Förster Kálmán
születésnapja
2022.09.19-21. Testvérvárosi találkozó
2023.01.27. Az emlékév záróünnepsége

Itt élsz? Tudtad? Voltál már? Látnivalók Salgótarján és környékén!

Bányászati Múzeum - 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső utca 1.
(Magyarország)

A Bányászati Múzeum az egykori salgótarjáni bánya területén, a Veremoldal keleti részén
egy 1937-ben mélyített, épségben megmaradt József lejtős akna vályatrendszerében
létesült. Az intézmény szemlélteti a nógrádi szénmedence múltját, a szénbányászat 19-20.
századi technológiáját.



Története
A bánya ezen része a legdrágább, vízveszélyes üzemek közé tartozott, viszont szene nagyon
jó minőségű volt, emiatt érdemes volt üzembentartani. Napi 20 vagon szenet termelt, 14
éves fennállásának során ez 776 000 tonnának felel meg. Az 1960-as évek elején múzeumi
bemutatás céljára átalakították, viszont igyekeztek a bánya jellegét megőrizni. 1965-ben
megnyitotta kapuit látogatók előtt, mint Magyarország első és Európa második földalatti
Bányászati Múzeuma.

Állandó kiállítás
Az ipari műemlékké nyílvánított múzeum vendégei láthatják a vágathajtást, betekintést
nyerhetnek fejtési-jövesztési munkába, a fúró-robbantó, fejtőkalapácsos munkába és a
maróhengeres frontfejtésbe, valamint nyomon követhetik a rakodó és szállító munka
fejlődését. A 2018-ban megújult felszíni állandó kiállítás interaktív tárlatán sok érdekességet
lehet megtudni a bányászat világáról.

Megközelítés
A Bányászati Múzeum a buszpályaudvarról és a vasútállomásról 5 perc sétával
megközelíthető. Az intézmény előtt a parkolás ingyenes.

Dornyay Béla Múzeum - 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. (Magyarország)

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum a térségre vonatkozó értékes történeti,
képzőművészeti, és irodalomtörténeti gyűjteményével és állandó kiállításaival várja a
látogatókat. A város első múzeumának névadója Dornyay Béla középiskolai tanár, akinek
kezdeményezésére az intézmény 1959-ben megnyitotta kapuit. 1980-ban átköltözött a
műemléki védettségű, Magyar Géza által tervezett épületbe. Napjainkban megyei hatókörű
városi múzeumként működik.



Gyűjtemények
A 80-as évekre kialakult a múzeum történeti tárgyi- és történeti dokumentációs gyűjteménye,
a képzőművészeti-, irodalomtörténeti-, numizmatikai gyűjtemények és a segédgyűjtemények.
2011-től pedig folyamatban van az ipari-, néprajzi-, és technikatörténeti gyűjtemény
megalapozása.

Állandó kiállítások
A Nógrád az újkorban című történeti kiállítás bevezetőjében az itt élőket mutatja be a
kőkorszaktól egészen a honfoglaló magyarokig. Ezt követően történeti áttekintést nyújt a
Nógrád megyéről, a köznemesi és vármegyei világon át a háborúk és forradalmak koráig,
végül az alkotó szellem napvilágának emlékeivel zárul.

A Dornyay Múzeum Képtára a Mihályfi gyűjteményre épül, mely az intézmény
képzőművészeti gyűjteményének legértékesebb egysége. Mihályfi Ernő gyűjteménye olyan
kiemelkedő hazai, leginkább avantgárd alkotók műveiből áll, mint Uitz Béla vagy Derkovits
Gyula. Emellett a látogatók találkozhatnak Mednyánszky László vagy Rippl-Rónai József
festményeivel és grafikáival is.

Az Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktárának üveganyaga több mint
4000 darabból áll. Tárgyi emlékeivel a helyi üveggyár történetét mutatja be a
megalakulásától egészen a megszűnéséig. Olyan eszközöket lehet közelről megtekinteni,
mint a szájtágító és üvegformázó ollók, pipa vagy kikóformák. A kialakított oktatótérben
különböző előadásokat és foglalkozásokat tartanak.

Megközelítés
A Dornyay Béla Múzeum Salgótarján centrumában található, néhány perc sétára a
buszpályaudvartól és a vasútállomástól. Az autóval érkezők az intézmény közelében több
fizetős parkolóhelyet vehetnek igénybe.

Uránia Észlelő és Bemutató Csillagvizsgáló - 3100 Salgótarján, Gedőcz-tető,
Gedőczi út 36.

A csillagok égi birodalma időtlen idők óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Akik
olthatatlan megismerési vágyat éreznek a galaxisok, bolygók és az űrkutatás iránt, azoknak
mindenképp érdemes ellátogatnia Salgótarjánba, hiszen a Gedőcz-tetőn bújik meg az Uránia
Észlelő és Bemutató Csillagvizsgáló.

A csillagvizsgáló objektumok a helyi közlekedéssel is igen könnyen megközelíthetőek. A
hegytetőre érve háromszintes épület várja az tudásvágytól szomjazó vendégeket. A
létesítményt célszerű sötétedés után látogatni, hiszen ilyenkor lehet a legjobban megfigyelni
az űr mélyén rejtőző titkokat. Az építmény nagy fogatótérrel rendelkezik, akár nagyobb



csoportok számára is kényelmes kirándulási helyet tud biztosítani. Felszereltségének és
kiállított anyagának köszönhetően ideális színtere lehet tanóráknak és előadásoknak is.

Az Uránia Csillagvizsgálóban a látogatók Hold kőzeteket nézhetnek meg közelebbről,
valamint átböngészhetik az űrkutatáshoz köthető emlékanyagot is, ami érmékből,
üdvözlőlapokból, bélyegekből áll. Az épület legfelső emelete egy forgatható kupola, ami egy
Newton távcsőnek is otthont ad. Tiszta éjszakákon a lencséken keresztül évszaktól függően
meg lehet figyelni a Hold krátereit, a Jupitert, a Vénuszt és a Szaturnuszt. A téli hónapok alatt
egészen más csillagképeket fedezhetők fel, mint nyáron.

A látogatás előtt minimum 48 órával egyeztetni kell az intézménnyel, a szakértő narrációt
rendszerint pénteken és szombaton lehet meghallgatni. A gazdag szakkönyvtár és a
felhalmozott DVD anyagok hosszú órákon át tudnak hasznos időtöltést biztosítani az
űrkutató-palántáknak. Kisebb családi vagy egyéni látogatás esetén érdemes egy nagyobb
csoporthoz verődve felfedezni az űr rejtelmeit.

forrás: szallas.hu


