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FOLYTATÓDÓ ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK
2018-ban és 2019-ben 6 utca helyreállítását tervezik Sátoraljaújhelyben. Már a nyáron elkezdődhet a
Mártírok utca Kazinczy és Csalogány utcák közötti szakaszának rekonstrukciója. Az útszakasz helyreállítását, mát több éve tervezi az
önkormányzat azonban megszűnt
az a pályázati forrás, melynek segítségével megtörtént az Esze és
Mártírok út felújításának első két
üteme a 2010-es évek környékén,
és azóta sem jelent meg hasonló
kiírás. Éppen ezért a képviselő testület már az elmúlt évben döntést

hozott arról, hogy önerőből, hitel
felvételével valósítja meg a munkát. A beruházás tervezett költsége 200 millió forint. Megtörténik
a Dókus utca első ütemének megvalósítása, a Móricz Zsigmond és
a Barátszer utcák helyreállítása is.
Még az éven szeretnék elkezdeni a
Fasor utca megújítását is, itt a járda
már teljes hosszában kész, mellette az autóút jelenleg még foltokkal
tarkított. A helyreállítás érinti az
Ipartelep utcát is, az önkormányzatnak az egyik TOP-os pályázatából áll rendelkezésre a szükséges forrás. A kátyúzások is elindulnak a városba, erre a célra
10 millió forintot használ fel az
önkormányzat.
Az önkormányzat a közlekedésfejlesztés re elnyert pályázaton arra is kapott támogatást,

hogy tartós útburkolati jelek felfestésére segítsék a közlekedést a településen. Azonban ezek felfestésére
akkor kerül sor, ha már a fent felsorolt munkákat elvégezték - szá-

molt be a város polgármestere. Sátoraljaújhely Önkormányzatának
van még beadott pályázata belterületi utak felújítására. Amennyiben
sikerrel szerepel a város kiírásokon, úgy tovább bővül a felújított
utcák listája Újhelyben és a csatolt
településeken is. Amíg az útfelújítások kapcsán arról beszélhetünk,
hogy a közeljövőben indulnak, ad-

dig az energetikai korszerűsítések
esetében már elkezdett beruházásokat láthatnak az itt élők. Az önkormányzat két saját tulajdonú
épületének, a Kossuth Lajos Gimnáziumnak és
a Kossuth Lajos Művelődési Központnak a
falai állványozták fel. Mindkét
épületen cserélik a nyílászárókat, homlokzatszigetelést
kapnak, napelemes rendszerek
épülnek ki és
megtörténik az épületek projektarányos akadálymentesítése is. Az
elmúlt évben Sátoraljaújhely önkormányzata összesen 800 millió
forint támogatást kapott saját tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból 7
épület fejlesztésére jut pénz.
László Mária

SIKERES FÉRFIAK A ROTARYBAN, SIKERES FÉRFIAK A KÖZÉLETBEN
Egy konferencia, mely olyan személyeket mutat be, akik sikereket
értek el szakmájukba és sikereket
értek el családi életükben, és mel�lyel példát szeretnének állítani a fiatalok elé. A Rotary Club Sátoraljaújhely és a város önkormányzata második alkalommal szervezte meg ezt a tanácskozást. A sikeres újhelyieket bemutató rendezvény az elmúlt évben indult el. Akkor a nők társadalmi szerepvállalását ismerhették meg a jelenlévők,
idén pedig a férfiak köréből kerül-

tek ki azok a cégvezetők, intézményigazgatók, orvosok, akik kemény és tudatos munkájuk eredményeként elmondhatják magukról, hogy sikeresek. Az eseményen Bodnár Sándor a Weinberg
93 Kft. ügyvezető igazgatója, Farkas János a Certa Kft. vezetője, Juhász Attila építész - tervező, Nyiri
Péter a Petőfi Irodalmi Múzeum A
Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója valamint Dr. Rácz Ernő szülész
- nőgyógyász főorvos vallott arról, hogy mi a siker titka. A konfe-

rencián eltérő életutakat, más-más
szakterületeket ismerhettünk meg,
de az előadókban egy közös pont
mégis volt. Valamennyien azt vallják, hogy a siker záloga a munka
és a család közötti összhang megteremtése. Ragályné Poncsák Pálma a Rotary Hungary alkormányzója a program kapcsán kiemelte: A középiskolás évek a fiatalok azon időszaka, amikor próbálgatják magukat és el kell dönteniük mit szeretnének az élettől. Ebben tud segítséget nyújtani egy fel-

nőtt, ha őszintén elmondja neki milyen nehézségeket kellett legyőzni, és hogyan ért el eredményt.
A Rotaryban is alakult egy olyan
mentorállási program, melynek során egy pályájában sikeres Rotary
tag támogat egy fiatalt. Már tervezik a konferencia folytatását, hogy
még több fiatalhoz eljusson az üzenet: kitartó munkával Zemplénben
is lehet sikereket elérni
László Mária

20 ÉVES A BOKRÉTA MŰVÉSZETI ISKOLA
Aligha van olyan család Sátoraljaújhelyen, aki ne ismerné a Bokréta
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Nagyszülők, akik táncpróbák után várják unokáikat az épület előtt, szülők, akik büszkeséggel figyelik a táncfesztiválon felvonuló, népviseletbe öltözött gyermekeiket, barátok, akik csodálattal
hallgatják a külföldi fellépésekről
hazatérő táncosok élménybeszámolóit. A „Bokréta” ahogyan a nevében is benne van, egy csokorba
köti a fiatalokat, a csokor szalagja
pedig a tánc, a néptánc. Idén szeptemberben lesz 20 éve, hogy Fehér
János megalapította az iskolát. Az
intézményt a Bokréta Művészeti Alapítvány működteti, igazgatója Fehér Eszter. Az évforduló kapcsán a két évtizeddel ezelőtti indulásról, sikerekről és tervekről beszélgettem velük.
A Hegyalja utánpótlása volt a cél
UK: A művészeti iskolák elindulásának kezdetén alakult az iskola. A
néptánc oktatás előtte inkább csak
szakköri formában létezett. Hogyan indult az intézmény története?

FJ: 20 év egy iskola életében
nem nagy idő, mégis visszatekintve látom mennyi minden történt azóta velünk. 1998-ban alakult meg az iskola, de már 1996ban sok szakmai vita volt arról, Andrásfalvy Bertalan kultuszminiszterrel az élen, - hogy szükség

van a néptáncoktatásban is egy
rendszerre, ahogy a zeneoktatásban ez már megvolt. Fisser Szilvia és Hlinyánszky Tamás kollégámmal a művelődési ház hátsó

részében terveztük az iskolát, hogy
legyen egy intézményesített forma, ahol a Hegyalja Népi Együttes utánpótlását biztosítjuk. Aztán
úgy alakult, hogy amikor 1998-ban
mindez elindulhatott én már nem
voltam a művelődési ház igazgatója, de mint egyéni vállalkozó meg-

alapítottam az iskolát. Vitt a lendület, elsősorban a szakmai munkára
koncentráltunk, és hozzá az adminisztrációt is megtanultuk. Az első
éven még a Kazinczy Iskolában ta-

nítottunk. 1999-ben találtam rá az
Árpád és Aradi utca sarkán álló
épületre, ami korábban munkásszálló volt. Szögesdrótokkal, vasrácsos ablakokkal, gazzal találkoztam először, megkerestem a ház
tulajdonosát, majd amikor megtaláltam egy évig béreltem, később
megvásároltam az épületet. Ezzel
párhuzamosan a művészeti iskola
engedélyét is megkaptuk, ezért is
sokat kellett dolgozni akkor.
Tanárok, egykori táncos növendékekből
UK: A pedagógiai munkában volt
kihívás? Hogyan kezdődött el a tanítás?
FJ: Ez a része nagyon jól alakult,
és egy igazi kincs volt, és ma is az,
hogy a nálam dolgozó pedagógusok valamennyien növendékeim
voltak. Így tudták mire számíthatnak tőlem, és mik az elvárásaim.
A szakmai munkában először nem
tettünk egyebet, mint lemásoltuk a
művelődési házban is alkalmazott
szakköri módszert, úgy oktattunk a
saját falainkon belül is. Aztán látva
az eredményeket, nem csak a városban, de a környéken is kialakí-

