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FOLYTATÓDÓ ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK
2018-ban és 2019-ben 6 utca hely-
reállítását tervezik Sátoraljaújhely-
ben. Már a nyáron elkezdődhet a 
Mártírok utca Kazinczy és Csalo-
gány utcák közötti szakaszának re-
konstrukciója.  Az útszakasz hely-
reállítását, mát több éve tervezi az 
önkormányzat azonban megszűnt 
az a pályázati forrás, melynek se-
gítségével 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 tes-
tület már az elmúlt évben döntést 

hozott arról, hogy önerőből, hitel 
felvételével valósítja meg a mun-
kát. A beruházás tervezett költsé-
ge 200 millió forint. Megtörténik 
a Dókus utca első ütemének meg-
valósítása, 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, mellet-
te az autóút jelenleg még foltokkal 
tarkított. A helyreállítás érinti az 
Ipartelep utcát is,  az önkormány-
zatnak az egyik TOP-os pályáza-
tából áll rendelkezésre a szüksé-

ges forrás. A ká-
tyúzások is elin-
dulnak a város-
ba, erre a célra 
10 millió forin-
tot használ fel az 
önkormányzat. 
Az önkormány-
zat a közleke-
désfej lesztés-
re elnyert pályá-
zaton arra is ka-
pott támogatást, 

ÚJHELYI KÖRKÉP

hogy tartós útburkolati jelek felfes-
tésére segítsék a közlekedést a tele-
pülésen. Azonban ezek felfestésére 
akkor kerül sor, ha már a fent fel-
sorolt munkákat elvégezték - szá-

molt be a város polgármestere. Sá-
toraljaújhely Önkormányzatának 
van még beadott pályázata belterü-
leti utak felújítására. Amennyiben 
sikerrel szerepel a város kiíráso-
kon, úgy tovább bővül a felújított 
utcák listája Újhelyben és a csatolt 
településeken is. Amíg az útfelújí-
tások kapcsán arról beszélhetünk, 
hogy a közeljövőben indulnak, ad-

dig az energetikai korszerűsítések 
esetében már elkezdett beruházá-
sokat láthatnak az itt élők. Az ön-
kormányzat két saját tulajdonú 
épületének, a Kossuth Lajos Gim-

náziumnak és 
a Kossuth La-
jos Művelődé-
si Központnak a 
falai állványoz-
ták fel. Mindkét 
épületen cseré-
lik a nyílászá-
rókat, homlok-
zatszigetelést 
kapnak, napele-
mes rendszerek 
épülnek ki és 

megtörténik az épületek projekt-
arányos akadálymentesítése is. Az 
elmúlt évben Sátoraljaújhely ön-
kormányzata összesen 800 millió 
forint támogatást kapott saját tulaj-
donú épületeinek energetikai kor-
szerűsítésére. A támogatásból 7 
épület fejlesztésére jut pénz. 

László Mária

Aligha van olyan család Sátoralja-
újhelyen, aki ne ismerné a Bokréta 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ményt. Nagyszülők, akik táncpró-
bák után várják unokáikat az épü-
let előtt, szülők, akik büszkeség-
gel figyelik a táncfesztiválon fel-
vonuló, népviseletbe öltözött gyer-
mekeiket, barátok, akik csodálattal 
hallgatják a külföldi fellépésekről 
hazatérő táncosok élménybeszá-
molóit. A „Bokréta” ahogyan a ne-
vében is benne van, egy csokorba 
köti a fiatalokat, a csokor szalagja 
pedig a tánc, a néptánc. Idén szep-
temberben lesz 20 éve, hogy Fehér 
János megalapította az iskolát. Az 
intézményt a Bokréta Művésze-
ti Alapítvány működteti, igazgató-
ja Fehér Eszter. Az évforduló kap-
csán a két évtizeddel ezelőtti indu-
lásról, sikerekről és tervekről be-
szélgettem velük.

A Hegyalja utánpótlása volt a cél
UK: A művészeti iskolák elindulá-
sának kezdetén alakult az iskola. A 
néptánc oktatás előtte inkább csak 
szakköri formában létezett. Ho-
gyan indult az intézmény történe-
te?

FJ: 20 év egy iskola életében 
nem nagy idő, mégis visszate-
kintve látom mennyi minden tör-
tént azóta velünk. 1998-ban ala-
kult meg az iskola, de már 1996-
ban sok szakmai vita volt arról, - 
Andrásfalvy Bertalan kultuszmi-
niszterrel az élen, - hogy szükség 

van a néptáncoktatásban is egy 
rendszerre, ahogy a zeneoktatás-
ban ez már megvolt.  Fisser Szil-
via és Hlinyánszky Tamás kollé-
gámmal a művelődési ház hátsó 

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

alapítottam az iskolát. Vitt a lendü-
let, elsősorban a szakmai munkára 
koncentráltunk, és hozzá az admi-
nisztrációt 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 munkás-
szálló volt. Szögesdrótokkal, vas-
rácsos ablakokkal, gazzal találkoz-
tam először, megkerestem a ház 
tulajdonosát, majd amikor megta-
láltam egy évig béreltem, később 
megvásároltam az épületet. Ezzel 
párhuzamosan a művészeti iskola 
engedélyét is megkaptuk, ezért is 
sokat kellett dolgozni akkor.

Tanárok, egykori táncos növen-
dékekből
UK: A pedagógiai munkában volt 
kihívás? Hogyan kezdődött el a ta-
nítás?
FJ: Ez a része nagyon jól alakult, 
és egy igazi kincs volt, és ma is az, 
hogy a nálam dolgozó pedagógu-
sok valamennyien növendékeim 
voltak. Így tudták mire számíthat-
nak 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 vá-
rosban, de a környéken is kialakí-

Egy konferencia, mely olyan sze-
mélyeket mutat be, akik sikereket 
értek el szakmájukba és sikereket 
értek el családi életükben, és mely-
lyel példát szeretnének állítani a fi-
atalok elé. A Rotary Club Sátoral-
jaújhely és a város önkormányza-
ta második alkalommal szervez-
te meg ezt a tanácskozást. A sike-
res újhelyieket bemutató rendez-
vény az elmúlt évben indult el. Ak-
kor a nők társadalmi szerepvállalá-
sát ismerhették meg a jelenlévők, 
idén pedig a férfiak köréből kerül-

tek ki azok a cégvezetők, intéz-
ményigazgatók, orvosok, akik ke-
mény és tudatos munkájuk ered-
ményeként elmondhatják maguk-
ról, hogy sikeresek. Az esemé-
nyen  Bodnár Sándor a Weinberg 
93 Kft. ügyvezető igazgatója, Far-
kas János a Certa Kft. vezetője, Ju-
hász Attila építész - tervező, Nyiri 
Péter a Petőfi Irodalmi Múzeum A 
Magyar Nyelv Múzeuma igazgató-
ja valamint Dr. Rácz Ernő szülész 
- nőgyógyász főorvos vallott ar-
ról, 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 vall-
ják, hogy a siker záloga a munka 
és a család közötti összhang meg-
teremtése. Ragályné Poncsák Pál-
ma a Rotary Hungary alkormány-
zója a program kapcsán kiemel-
te: A középiskolás évek a fiata-
lok azon időszaka, amikor próbál-
gatják magukat és el kell dönteni-
ük mit szeretnének az élettől. Eb-
ben tud segítséget nyújtani egy fel-

SIKERES FÉRFIAK A ROTARYBAN, SIKERES FÉRFIAK A KÖZÉLETBEN
nőtt, ha őszintén elmondja neki mi-
lyen nehézségeket kellett legyőz-
ni, és hogyan ért el eredményt.  
A Rotaryban is alakult egy olyan 
mentorállási program, melynek so-
rán egy pályájában sikeres Rotary 
tag támogat egy fiatalt. Már terve-
zik a konferencia folytatását, hogy 
még több fiatalhoz eljusson az üze-
net: kitartó munkával Zemplénben 
is lehet sikereket elérni
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20 ÉVES A BOKRÉTA MŰVÉSZETI ISKOLA


