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1946.június 27-én született Betlen János
közgazdász, tolmács, mûfordító végzettségû televíziós
mûsorvezetõ

Hegyközi turisztikai fejlesztés
MEGVALÓSULT A „Zempléni
Fehér Szikla Turisztikai Bemutató- és Látogatóközpont” megvalósítása, melyre közel 50 millió forint támogatást nyert el a
füzérkomlósi MAZ-FA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Az Új Széchenyi Terv keretében
létrejött fejlesztés eredményeként az év teljes idõszakában a
látogatók számára tartalmas idõtöltést biztosító egyedi, komplex
kínálatot nyújtó, újszerû megoldásokat alkalmazó bemutató- és
látogatóközpont épült meg Füzérkomlóson.
Az attrakció épületében a szecesszió stílusjegyeihez illeszkedõ
fogadótér, kiállítótér, korhû étterem és látványkonyha, valamint egy kerékpárkölcsönzõ várja nyártól a látogatókat.
Ezek mellett bemutatják a Zempléni-hegység növény- és állatvilágát, Füzérkomlós község helytörténetét és a különbözõ tematikus-, gyalog- és kerékpártúra lehetõségeket.
A fejlesztés során egy téli-nyári,

mozi élményt nyújtó (HD) kamerás vadmegfigyelõ rendszer is
kiépült a látogatók számára.
A fiatal célcsoport számára a szabadidõ hasznos eltöltésére mûholdas helykeresõ (geocaching)
egység kialakítása történt meg és
különbözõ szabadtéri foglalkozások (ügyességi próbák, kézmûvesség, tanösvény túrák stb.) lebonyolítására kerülhet sor.
A tervezett fejlesztés illeszkedik
a kistérségi idegenforgalmi fejlesztési koncepcióhoz, a már
meglévõ turisztikai vonzerõkhöz,
és épít a projektgazda turisztikai tapasztalatára.
A projekt fõ célja, hogy a megvalósult attrakció a látogatószám
növelésével hozzájáruljon a térség turisztikai versenyképességéhez és a kistérségben élõk életminõségének javításához is.

Még több fizetõ parkoló Újhelyben?
FIZETÕS városi parkolóhelyek
bevezetésének kidolgozása van
folyamatban az újhelyi polgármesteri hivatalban.
Az önkormányzat június 22-én
döntött arról, hogy fel kell mérni a városban lévõ parkolóhelyeket és javaslatot kell kidolgozni a
fizetõ parkolóhelyek bevezetésére.
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AMMÓNIA FOLYT KI június 27én a déli órákban a sátoraljaújhelyi Posta épületében található
egyik hûtõszekrénybõl. A helységeket az ott tartózkodó személyek a tûzoltók kiérkezése elõtt
elhagyták, õket a körzeti orvos
megvizsgálta, és megállapította,
hogy egészségkárosodást nem
szenvedtek. A kiérkezõ egységek
a helyszínt 50m-es zónában le-

Parkolási díjat minden valószínûség szerint az újhelyieknek is
fizetni kell majd.
Ugyanis erre enged következtetni az, hogy az októberben önkormányzat elé kerülõ anyagban
, - a mostani döntés alapján - már
ott kell lennie az újhelyi állandó
lakosok részére megfelelõ kedvezményrendszernek is.

zárták, kifolyt veszélyes anyagot
felitatták, összegyûjtötték, az
épületet átszellõztették.
A BUDAPESTEN június 25-27én megrendezett XII. Gróf Széchenyi Ödön Országos tûzoltósport versenyen a Borsod-AbaújZemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Sátoraljaújhely és Szerencs válogatott csa-
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Minden jobban benne van.
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„Kannabisz-panoráma”
PUSZTÁN gyönyörködni szerettem volna bennük – elõször ezt
vallotta egy sárospataki férfi a
rendõröknek, miután a házkutatás során több mint kéttucat
vadkender-egyedet foglaltak le
nála.
A Sárospataki Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya július 17én házkutatást tartott egy helyi
családi házban. Ennek során a
ház kertjében, mûanyag edényekben 24 darab, különbözõ
fejlettségi szintû kannabisz növényi egyedet találtak és foglaltak
le. Egy erre a célra átalakított
szekrényben pedig további két
növény találtak a rendõrök, melyek környezete hõfóliával, hõfokszabályzóval és párologtató

rendszerrel volt ellátva.
A lakás egyéb részeiben szárított
kannabisz növényi részeket, illetve 11 mûanyag edényben - a feldolgozás maradványaiként – száraz kannabisz növényi szárakat
foglaltak le a nyomozók. Az eljárás visszaélés kábítószerrel bûntettének gyanúja miatt folyik.
Az ügy gyanúsítottja egy 39 éves,
büntetlen elõéletû férfi, akivel
szemben az alkalmazott kábítószer gyorsteszt pozitívnak bizonyult. A férfi ezt követõen a nyomozóknak részletes, beismerõ
vallomást tett.
A lefoglalt kábítószerek hatóanyagtartalmának megállapítására vegyész szakérõt rendelt ki
a hatóság.

A HABITAT FOR HUMANITY Magyarország elkészítette éves jelentését, amelyben a lakhatási szegénység magyarországi helyzetérõl, a lakáspolitika elmúlt évi alakulásáról ad átfogó képet.
A jelentés szerint a magyar lakosság negyede, mintegy 2,5 millió
ember él olyan háztartásban, amely elmaradt valamilyen lakásköltségével. Továbbra is problémát jelent egy jól mûködõ szociális bérlakás-rendszer hiánya és a szegénység területi koncentrációja is.
A tömegeket érintõ gondok ellenére mindeddig nem készült átfogó,
a lakhatási szegénység problémáival is számoló lakáspolitikai stratégia.
 TÜZES HÍREK - A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság területén június 20. ésjúlius 20. között 15tûzeset, 9 mûszaki mentés történt, valamint 9esetben téves éshez vonultak az
égek. A mûszaki mentések során, 7 esetben balesetveszélyesen
megdõlt fa eltávolításához, 1 esetben veszélyes anyag eltávolításához, 1 esetben vízeltávolításhoz riasztották a lánglovagokat.
A tûzesetek során egy esetben ipari épületben, melléképületben,
gépjármûben, és hulladékban keletkezett tûz, illetve 11 alkalommal szárazfûtûzhöz vonultak a tûzoltók.

pata képviselte a sikeresebb
eredmények érdekében.
A csapat a100 méteres akadálypálya futásban 1. helyezést, a horoglétra mászásban pedig 2. helyezést ért el.
A legjobb egyéni eredményt az
újhelyi Csabai Tamás tû. Törzsõrmester szerezte meg: elsõ lett
100 méteres akadálypálya futásban.
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jogát Sárospatak Város Önkormányzata,
10 igen szavazattal - egyhangúlag - 2012. szeptember 1-tõl a
Tiszáninneni Református Egyházkerületnek átadja.
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