SZENTANDRÁSI HÍRMONDÓ
III. évf. 4. szám

Szerkesztette: Üveges Gábor
Ignácz Melinda

TARTALOM:
 Polgármesteri jegyzet
 Búcsú
Hernádszentandrástól…
 Karácsonyi vers
 A szeretet vonzásában
 Karácsonyi receptek
 Aktuális
 Keresztrejtvény

„Küszöbön áll a nap,
az az egyetlen egy nap az évben,
mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a
céljaidé, munkádé,
és a szereteté csupán egyetlen egy,
s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó,
fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté,
s egyetlen csak a többi dolgoké,
s még annak is elég az estéje.”
/Wass Albert/
"Ne feledd,
ha a karácsony hiányzik a szívedből,
akkor a fa alatt sem találsz rá!"

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!
A 2008. esztendő végéhez közeledve itt az ideje, hogy mérleget
készítsünk, és megnézzük, mit is hagytunk magunk mögött az elmúlt
365 napban.
Akik igazán ismernek tudják, hogy nap mint nap azért dolgozunk,
hogy a körülmények ellenére minél több fejlesztés valósuljon meg
Hernádszentandráson, hogy a lehetőségek bővítésével évről-évre
többet tudjunk nyújtani Önöknek, hogy minél szélesebb körben
ismerjék és ismerjék el Hernádszentandrást, hogy jó legyen itt élni, és
jó legyen ide jönni…
Bizonyára voltak hibák és mulasztások is az elmúlt esztendő során,
ugyanakkor az őszinte szembenézés pillanatában el tudom mondani,
hogy megtettük és személy szerint jómagam is igyekeztem megtenni
mindazt, ami megtehető volt Hernádszentandrás érdekében.
Az önkormányzat 10, az Összefogás Hernádszentandrásért
Alapítvány 8, a Hernádszentandrási Sport Egyesület 2 nyertes
pályázatot adott be a 2008. év során.
Komoly tárgyalások eredményeképpen egy kosárfonó tanfolyamot
sikerült a településre hozni, melyen a résztvevők a szakmai ismeretek
megszerzésén túl mintegy 5 hónapon keresztül a minimálbérhez
közelítő összeggel egészíthették ki családjaik jövedelmét.
A WiFi-falu programnak köszönhetően 28 család jutott
számítógéphez, és internet eléréshez. Folytattuk a Bursa Hungarica
ösztöndíjprogram keretében a felsőfokú tanulmányokat végző diákok
támogatását. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által kiírt
ösztöndíjpályázaton segítettük az érintett jelentkezőket, biztosítva
számukra a megyei szervezet ajánlását is.
Iskolakezdéskor a szülők terheit igyekeztünk könnyíteni azzal, hogy
az általános iskolás korúak esetében átvállaltuk a tankönyvek
költségeit, minden középiskolás diáknak 10.000 Ft, és minden
felsőfokú tanulmányokat végző nappali tagozatos hallgató számára
15.000 Ft egyszeri támogatást biztosítottunk.
Több közintézmény és közterület felújítását végeztük el. Nemzeti
ünnepeink alkalmával hagyományt teremtettünk a helyi
megemlékezéseknek, valamint számos kulturális és szabadidős
eseményünk vonzott nagyszámú látogatót az év során.
Az előttünk álló 2009. esztendőre vonatkozólag szintén komoly és
kitartó munkát ígérek Önöknek, Önökért, s bízom abban, hogy az
egész világban tapasztalható sajnálatos gazdasági nehézségek ellenére
Hernádszentandrás ismét nagyon sikeres és eredményes év elé nézhet.
Kellemes és meghitt Karácsonyi Ünnepeket,
Örömben és egészségben gazdag 2009. esztendőt kívánok Önöknek
a magam és családom nevében!

/Charlotte Carpenter/

Üveges Gábor
polgármester
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Búcsú Hernádszentandrástól…
2001. év márciusában lettem a Hernádszentandrási Szociális és Közcélú Szolgálat vezetője.
Az elmúlt hét évben lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem a település múltját és jelenét,
valamint az itt élő embereket.
Az intézmény és egyben az én feladataim is évről-évre bővültek. A szociális idősellátáson túl
részt vettem a falugondnoki szolgálat, a szociális földprogram működésében, és a
közművelődési feladatok ellátásában.
Az alapfeladataim végzésén kívül igyekeztem maradandót alkotni és egyben a forrásokat is
megteremteni egy-egy fejlesztéshez. Pályázati munkám eredménye a Gondozási Központ és
Könyvtár épületének teljes átépítése és felújítása, melyre nagyon büszke vagyok.
A nagyobb beruházások (sportpálya, játszótér) és különböző kulturális rendezvények anyagi
feltételeit Üveges Gábor Polgármester Úrral együttműködve teremtettük meg.
2009. évtől az Encsi Kistérség Ináncs-Forró-Fancsal Intézményfenntartó Társulásának
vezetője leszek. Munkámat ezeken a településeken fogom folytatni.
A Hernádszentandráson eltöltött évek nagyon tanulságosak voltak. Ismereteket,
tapasztalatokat és gyakorlatot szereztem, mint vezető és mint ember. Az itt szerzett negatív
élmények és a szép emlékek egyaránt hozzájárultak a személyiségem fejlődéséhez és életem
alakulásához.
Ezúton szeretném nagyrabecsülésemet és köszönetemet kifejezni Üveges Gábor
Polgármester Úrnak, a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, személyes
munkatársaimnak akikkel idáig dolgozhattam és azoknak az önkormányzati képviselőknek,
akik támogatásukkal segítették a munkámat!
Kapcsolatomat a településsel nem fogom megszakítani, hiszen továbbra is részt kívánok venni
az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány munkájában.
Intézményünk gondozottjainak és a település többi idős és fiatal lakosának jó egészséget,
valamint mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánok!
Köszönettel és tisztelettel:
Ignácz Melinda
Intézményvezető

„… nem is lehetünk más célra ebben az életben, minthogy megismerjünk mindent,
amennyire lehetséges, a tarka zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az
egymásra morgó népeket, s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges,
akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk...”
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BABITS MIHÁLY: Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

JUHÁSZ GYULA: Betlehemes ének
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó,
Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!
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A szeretet vonzásában
/Cseri Kálmán református lelkész a családról, a széthullott közösségekről,
és az evangéliumi szellemről/
A házassággal és a családdal kapcsolatos kérdések egyik gyökere az, hogy tudjuk-e, mit jelent
szeretni, és képesek vagyunk-e úgy szeretni, hogy ezzel a másik szükségleteit igyekszünk
kielégíteni – mondta Cseri Kálmán református lelkész.
A Magyar Nemzet számára 2002-ben adott interjújában - melyet most Önök is olvashatnak - a
szeretet keresztyén értelmezéséről beszélt.

Mennyire jelent élő példát a családon belüli szeretetre a szent család emléke?
– A szeretetnek sokfajta jelentése van. Az ókeresztény időkben annyira új volt az a fogalom,
amelyről Jézus a szeretet kapcsán beszélt, hogy még megfelelő szó sem volt rá. Kellett
találni erre egy új kifejezést, amely az Újszövetség eredeti nyelvén, görögül az agapé lett.
Korábban ugyanis a szeretetet az eros szóval fejezték ki. Ez olyan szeretetviszonyulást
jelez, amellyel az egyik ember azt akarja a másiktól megkapni, ami belőle hiányzik. Amit a
Biblia szeretetnek nevez, az ennek éppen az ellenkezője. Azt mutatja: valaki arra vágyik,
hogy megadja a másiknak azt, ami belőle hiányzik. Amikor tehát a Biblia Isten szeretetéről
beszél, akkor mindig erre a kifejezésre kell gondolni. Isten tudja, hogy nekünk mi hiányzik,
és azt egyedül ő képes pótolni. A szent család szeretetkapcsolata mögött ez az isteni
szeretet mutatkozik meg. Úgy gondolom, hogy a házassággal és a családdal kapcsolatos
kérdések egyik gyökere az, hogy tudjuk-e, mit jelent szeretni, és képesek vagyunk-e úgy
szeretni, hogy ezzel a másik szükségleteit igyekszünk kielégíteni.
Tudunk így szeretni?
–

Évezredes tapasztalat, hogy nem. Az ember képtelen az önzetlen szeretetre. Gyakran a
legönzetlenebb szeretet-megnyilvánulások mögött is önszeretetet és viszonzásvárást lehet
észrevenni. Holott az igazi szeretet akár egyoldalúan is működik.

Ezek szerint a római katolikus egyház kétezer éve, a reformáció vallásai pedig ötszáz éve
eredménytelenül próbálják az embereket erre a szeretetre nevelni? Mi lehet ennek oka?
– Az egyházak a Szentírás alapján azt hirdetik: ha valaki Jézust hittel befogadja, akkor el tud
jutni az agapé élményéhez. Ma is sok ilyen ember van.
Az előző, ateista elveket hirdető rendszer a családok szintjéig szétzúzta, ellenőrzése alá vonta
a közösségeket. Atomizált társadalmat hozott létre. Lelki értelemben megtörtént-e már a
rendszerváltozás?
– A széthullott közösségek parancsszóra, adminisztratív intézkedések által nem újulnak meg.
A folyamat mégis elindult. A rendszerváltozás óta széthullott polgári közösségek
újrarendeződtek; egyesületek, szövetségek jöttek létre.
A társadalom keresztmetszetét tekintve milyen mélységig hatott ez a változás?
–

A társadalom erkölcsi értelemben sajnos nem tudja azt a gyors gyarapodást felmutatni,
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mint az anyagi élet terén. „Lesántult” az emberiség. Megnőtt a „technikai lába”,
némelyeknek az anyagi lehetőségei is gyarapodtak, azonban igencsak megrövidült az
„erkölcsi láb”. Emiatt pedig sok ember lelki értelemben biceg, kiegyensúlyozatlan. Úgy
látom, az emberek társadalmi méretekben nem tudják feldolgozni azt, hogy az élet
körülöttük hihetetlenül felgyorsult. Nincs idejük egymással beszélgetni, kevés szabad
idejükben általában a televízió képernyője előtt ülnek. A tekintetek tehát párhuzamosak
ahelyett, hogy találkoznának. Sőt sok embernek már véleménye sincs a dolgokról. Ezzel
szemben azoknál a családoknál, ahol tudatosan törekednek arra, hogy akár még a munka
rovására is beszélgessenek egymással, a gyermekek nyitottabbak az örök értékek előtt.
Nagy a kontraszt az átlagcsaládok és az ilyen keresztény szellemű családok között. Már
csak azért is, mert ez utóbbiaknál általában magasabb a gyermekáldás, ami a közösségi
tudat kialakulásában is segíthet.
Tehát Magyarországon is fogyasztói mentalitásra nevelt, sikerorientált társadalom kezd
kialakulni, amelyben egyre inkább elvesznek az örök értékek. A trendet pedig nehéz
megfordítani akkor, ha szinte minden külső körülmény ez ellen hat.
–

Pedig másként is lehet élni. Az óvodában az egyik reggel egy anyuka azt mondta a
kisfiának, hogy ha Palikával ma sem játszik senki, akkor menjen oda, és játsszanak együtt.
Ez a kisgyerek nem is tudja, hogy milyen kincset töltöget szívébe az édesanyja. Sajnos ez
a gondolkodás sokakból hiányzik.

Annak ellenére, hogy a karácsony egyúttal a szeretet ünnepe is, ilyenkor mégis kiugróan
megnő az öngyilkosságok száma. Ez pedig a reménytelenségből fakad.
–

A karácsony az Isten irántunk megnyilvánuló szeretetének ünnepe, hiszen úgy szerette az
ellene fellázadó világot, hogy az egyszülött fiát adta értünk. Amíg az emberek nem érzik ezt
az önzetlen szeretetet, nem is tudnak valójában szeretni. Az öngyilkosságok magas száma
pedig azt mutatja, hogy elszakadtunk Istentől. A református egyház igyekszik mindent
megtenni a lelki szenvedőkért. Ezt a munkánkat is az Isten iránt érzett szeretetünk hatja át.

A jövő református egyházában a hit továbbadása terén minek lesz nagyobb szerepe: a
családnak, a kisközösségnek vagy a médiának?
–

A médiától ebben a munkánkban kevés segítséget kapunk. Sajnos sok fiatal csonka
családban nő fel. A fiú ezáltal nem tudja, milyen férfinak lenni. De igazi női modellt is ritkán
látnak, hiszen az édesanya kénytelen az apát is helyettesíteni. A gyerekek emiatt nem
tanulhatják meg a szeretetközlés módjait. Az egészséges családokban a szeretetközlés
elsajátítása spontán módon történik. A hit továbbadásában mindennél fontosabb szerepe
van a családnak. Az istenfélő keresztyén családban olyan értékeket kaphatnak a gyerekek,
amelyeket nemcsak utódaiknak adnak tovább, hanem később az egész társadalmat
gazdagítják azokkal.
A gyülekezeti közösségben azonban mindenki megismerheti Jézus Krisztust.
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Karácsonyi receptek
Almás gyümölcskenyér
Hozzávalók:
4 nagy alma, 15 dkg cukor, 1 tojás, 25 dkg liszt, 1 teáskanál sütőpor, 1 mokkáskanál fahéj, 3
szem tört szegfűszeg, csipet só, 4 evőkanál apróra vágott gyümölcsbefőtt, 2 evőkanál apróra
vágott cukrozott narancshéj, 10 szem dióbél, mazsola.
Elkészítés:
Az almát meghámozom, kicsumázom, lereszelem, és a cukorral jól elkeverem. Hozzáadom a
nyers tojást, a lisztet meg a sütőport, ezután addig keverem, amíg habos, egynemű masszát
nem kapok. Fahéjjal, szegfűszeggel, csipet sóval fűszerezem, majd hozzáadom a mazsolát és
a feldarabolt gyümölcsöket, apróra vágott narancshéjat, diót és mandulát. Szögletes,
hosszúkás formát kivajazok, liszttel meghintem, az almás masszát belesimítom, és alufóliával
letakarom. Előmelegített forró sütőbe teszem, és a lángot azonnal közepesre mérsékelem. Egy
órányi sütés után hurkapálcával ellenőrzöm, hogy a közepe is jól átsült-e. Még forrón deszkára
borítom, és hagyom tejesen kihűlni. Ha már hideg, alufóliába csomagolom, és hűvös helyen
tartom. Sokáig elálló sütemény; tea vagy kávé mellé kínálhatjuk.

Sült pulyka fűszeres töltelékkel
Hozzávalók:
4 bögre zöldfűszerrel vagy fokhagymával ízesített zsemlekocka, 1 (3, 6- 4,5 kg-os) konyhakész
pulyka, 1 evőkanál margarin, 1 és 1/2 bögre szeletelt barna csiperkegomba, 1 bögre felaprított
vöröshagyma, 2/3 bögre felaprított zeller, 1/4 bögre finomra vágott friss petrezselyem,
1-2 evőkanál finomra vágott friss tárkony, 1 evőkanál finomra vágott friss kakukkfű,
1/4 teáskanál fekete bors, 1/4 bögre csirkealaplé.
Elkészítés:
180°C-ra melegítsük elő a sütőt. A zsemlekockát szórjuk egy teflonbevonatú edénybe. Süssük
ropogósra (20 perc).
A pulykát kívül- belül alaposan mossuk meg, majd töröljük szárazra papírtörlővel. A margarint
egy nagy teflonserpenyőben olvasszuk fel. Szórjuk bele a hagymát, a gombát és a zellert.
Pároljuk kevergetve 5 percig vagy addig, amíg a hagyma meg nem puhul. A serpenyőt vegyük
le a lángról. A petrezselymet, a kakukkfüvet, tárkonyt, zsemlekockát és a borsot adjuk hozzá,
keverjük alaposan össze. A tölteléket kanalazzuk a pulyka hasüregébe. A pulykát mellével
lefelé tegyük bele. Süssük letakarva 3 órán át 180°C-on. A sütés utolsó 30 percében az
alufóliát távolítsuk el és pirítsuk meg. A pulykát tegyük egy tálra. Lazán takarjuk le alufóliával
és 20 percig hagyjuk állni. Vágjuk fel a húst és a belsejében lévő töltelékkel tálaljuk fel.
Kedvünk szerint díszíthetjük szőlőszemekkel és friss zsályalevéllel.
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Karácsonyi keresztrejtvény

Vízszintes: 1. Az idézet elsõ sora dr. Réthy Zoltán versébõl. 14. Oktat. 15. Fordítva öreguras!
16. Ilyen baktériumok is léteznek. 18. Kupagyõztesek Európa Kupája. 19. Végtelen terv! 20.
Takaró. 21. Bór, neon. 23. Szélhárfa. 24. Dörrenés kezdete! 25. Rövidített iktatás! 26. Német
férfinév. 28. Tervszerű Megelõzõ Karbantartás. 29. Éneklõ szócska. 30. Angolosan távozna.
31. Azonos betûk. 32. Tanítási szünet. 34. Tunéziai és japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.
37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része! 40. Ittrium, kén. 41. Zavart Ede! 43. Írógéppel
kimásol. 45. Paul … (1879-1940) svájci festõművész. 46. Sírás. 47. E napon. 48. Kerület
rövidítése. 49. Hirtelen dühös lesz. 50. Fekete István kisrókája. 51. Megszólítás. 52. Az íróper
egyik elítéltje. 53. Mocsári növény. 54. Végtelenül párás! 55. Zúgás egyneműi. 57. Részben
bérlé! 59. Civilizálatlanok. 60. Angolkórtól eltorzult rendellenesség az emberi testen. 63. Olasz
város. 64. Bizánci szentkép.
Függõleges: 2. Nõi név. 3. Rendezetlen taréj! 4. Országgyűlés színhelye volt. 5. Líbiában
tartózkodik! 6. Kedves űrmanó. 7. Kettõs betű. 8. Kenyai autójelzés. 9. Angol regényíró, A
csendes amerikai szerzõje. 10. Alaszka folyója. 11. Némán súg! 12. Környezetrész! 13.
Következmény. 16. Az idézet második sora. 17. Fordított cérna! 21. Megért. 22. Tapasztalaton
alapuló. 26. Hordó űrmértéke. 27. Szlovák igen. 28. Kockáztatott pénzösszeg. 30. Régi
súlymérték. 33. Fõvárosa: Katmandu. 36. Hozomány. 38. Etióp uralkodó. 39. Szabálytalanság
a labdarúgópályán. 42. Német névelõ. 43. Makogás közepe! 44. Lengyel népcsoport a
Tátrában. 46. Visszahelyez! 47. Üvegfúvók szigete Velencénél. 49. Akármi. 50. Rágalmak. 54.
Becézett férfinév. 56. Halkan közöl. 58. Késnek van. 59. Rómában hat. 61. Készpénz. 62.
Természetes alapú logaritmus. 63. Személyes névmás.
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