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TTAARRTTAALLOOMM::  
 
� Polgármesteri jegyzet 
 
� Óvodai hírek 
 
� Ép test – Ép lélek 
 

� III. Hernád-völgyi  
     Tehetségkutató Fesztivál 

 

� Tisztelet a halottaknak 
 
� Hernádszentandrás 
 hagyományai 
 

� Aktuális   
 
 

 
 
 

 
„…A fény harcosa tudja, hogy Isten a magányt 

használja arra, hogy megtanítson az 
együttélésre.  

A háborút használja arra, hogy megmutassa a 
béke értelmét.  

A tétlenség unalmát pedig arra, hogy 
ráébresszen a kaland fontosságára.  
Isten a csöndet használja arra, hogy 
megtanítson a szavak felelősségére.  

A fáradságot használja arra, hogy megértesse 
az ébredés értelmét.  

A betegséget pedig arra, hogy ráébresszen az 
egészség fontosságára.  

Isten a tüzet használja arra, hogy a vízről 
tanítson.  

A földet használja arra, hogy megértsük a 
levegő értékét.  

És a halált arra, hogy megmutassa az élet 
fontosságát…”  

 

/Paulo Coelho/ 

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! 

 
 
A hosszú nyár után az ősz napjai egyre jellegzetesebben 
mutatják meg önmagukat. Az avar reggelről-reggelre – 
mintha védelmezni szeretné a földet – újra és újra 
betakarja az utcákat, árkokat, tereket… 
Október végét írva, a gyermekek már jócskán túl vannak 
az iskolakezdésen, sőt talán már számos dolgozat, felelet is 
a múlthoz tartozik. 
Az iskolás évek belülről nézve végeláthatatlannak tűnnek, 
felnőttként visszatekintve rájuk viszont egy különlegesen 
színes és gyorsan elmúló időszaka az emberi életnek.  
Bizony az egyén jövőjét nagymértékben meghatározza, 
hogy mi is történt, mi is történik abban a nyolc, tíz, 
tizenkét, tizennyolc, vagy még több esztendőben. Sőt már 
az óvodai évek is mély nyomot hagynak, és 
kitörölhetetlennek bizonyulnak évek, évtizedek távlatából 
is. 
Szülőként, tanárként, testvérként, barátként, felelős 
emberként, kinek-kinek a maga helyén és szerepkörében 
kötelessége mindent megtenni azért a mellette vagy 
környezetében felnövekvő életért, aki most szívja magába 
a jövőjének alapjait. És itt nem csupán a számolni és 
olvasni tudás képességének elmélyítésére kell nagy 
hangsúlyt fektetnünk. 
Segítenünk kell abban, hogy az életre nevelődjön, Emberré 
váljon, kialakuljanak benne azok a készségek, melyek 
birtokában képes lesz megbirkózni a jelentkező 
nehézségekkel, a különböző élethelyzetekben is megállja 
majd a helyét. 
Igaz az a bölcsesség, hogy „nem a nehézségeknek kell 
megszűnniük, hanem nekünk kell képessé válni azok 
legyőzésére...” 
 
November elsejéhez közeledve, az ősz minden ízében az 
elmúlást is magában hordozza.  
Minél több év van életünkben, annál többször vagyunk 
tanúi a születésnek, a fejlődésnek, és a halálnak is.  
A születés csodája, a fejlődés öröme, és a halál fájdalma 
elválaszthatatlan egységet alkot. A változás és a 
múlandóság végig kíséri lépteinket, és kellő 
érzékenységgel élve mindennapjainkat, segít bennünket a 
bölcsebbé válás útján. 
 
Most, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, öleljük át 
azokat is, akikkel még együtt lehetünk.  
Adjunk magunkból sokkal többet nekik, ne csak 
szavakkal, hanem az életünkkel fejezzük ki, mennyire 
fontosak a számunkra… 
 
 

Üveges Gábor 
polgármester 



SSZZEENNTTAANNDDRRÁÁSSII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  
  
 

    IV. évf. 3IV. évf. 3IV. évf. 3IV. évf. 3. szám. szám. szám. szám                                                Szerkesztette: Üveges GáborSzerkesztette: Üveges GáborSzerkesztette: Üveges GáborSzerkesztette: Üveges Gábor    

 
 

 2 

  

KKoommppeetteenncciiaa  aallaappúú  pprrooggrraammccssoommaagg  bbeevveezzeettééssee  óóvvooddáánnkkbbaann  
 

„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem:  
                               Hogyan segíthetnék abban, hogy ÖNMAGA lehessen?” (Jaanese Korczak) 
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a 
TÁMOP 3.1.4 /08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben című felhívást tett közzé, melyre Ináncs Község Önkormányzata sikeresen 
pályázott és támogatást nyert. A pályázaton elnyert támogatás összege: 27. 728. 144,- Ft. 
Ebből a pénzből az Ináncson és Hernádszentandráson működtetett Napköziotthonos Óvodák 
illetve az ináncsi Arany János Általános Iskola szakmai munkájának tartalmi fejlesztése 
történik meg.  
Az iskola és az óvodák pedagógusai 2009. augusztus 27-én tartották tantestületi felkészítő 
napjukat. Ezen a szakmai napon felszólaltak a meghívott előadók, akik folyamat- 
tanácsadóként segítik majd a munkát. Részt vettek még a községek polgármesterei, társ- és 
tagintézmények vezetői.  
A pályázatban a hernádszentandrási óvodára jutó összeg: 5.903.830,- Forint. A projekt 15 
hónapon keresztül tart, azaz 2010. augusztus 31-én zárul. 
A projektben az alábbi lehetőségeket látjuk: 
- Új módszerek, eszközök megismerése 
- Az ismeretek gyakorlati alkalmazása 
- A gyerekek személyiségfejlesztésének megvalósítása még magasabb szinten 
- Szakmai párbeszéd a nevelőtestületen belül, és más intézmények között 
- Csökken majd az óvoda-iskola átmenet nehézsége 
- Hatékonyabbá válik a differenciálás 
- A játék, az erkölcsi és érzelmi nevelés nagyobb hangsúlyt kap a nevelési gyakorlatunkban. 
 

Tagóvodánkban 2 fő óvodapedagógus dolgozik. Ahhoz, hogy a programcsomagot sikeresen 
beépítsük a mindennapi nevelésbe, a következő továbbképzéseken vettünk és fogunk részt 
venni: 

- Kompetencia alapú programcsomag bevezetése 
- Kompetencia fejlesztés kooperatív tanulás alkalmazásával 
- Projektmenedzsment, változásmenedzsment 
- Differenciálás, személyes bánásmód az óvodában 
- Módszertani továbbképzés: Drámapedagógia 
- A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése 

 

A pályázati pénzösszegből finanszírozzuk a továbbképzések költségét, bérköltségeket, 
szakmai eszközök beszerzését, magát a programcsomagot és egyéb kiadásokat. 
A program, illetve a változás lényege: Oly módon kell az óvodai életet megszervezni, hogy az 
a jelenleginél jóval több és gazdagabb aktivitást biztosítson a gyermekek számára, és több 
olyan nyitott problémahelyzettel találkozzanak, amelyben saját maguknak kell megtalálniuk a 
megoldást. KOMPETENCIA = KÉPESSÉG. Kompetencia alapú nevelésen pedig a 
képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudás középpontba helyező nevelést 
értjük. 
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Az óvodának ebben alapozó szerepe van, az iskolának pedig az óvodára kell építenie. Hogy 
hogyan zajlik ez a mindennapokban az óvodánkban? A szülők betekintést nyerhetnek a közös 
rendezvények, illetve nyílt napok alkalmával.  
Csak úgy érünk el eredményt, ha a szülői ház is nyitott az új iránt. A program bevezetésével a 
szakmai megújulás iránti igényünk kielégítésének lehetőségét látjuk. 
 

         Tamásné Szigetvári Éva 
                                                             Tagóvoda vezető 

 
ÉÉpp  tteesstt  ––  ÉÉpp  lléélleekk  

  
 
Reggeli Ébredés 
 
Új nap, új kezdet. Számtalanszor hallhattuk már ezt a mondatot. De elgondolkodtunk-e akár 
egyszer is valódi tartalmán? Minden egyes nap reggelén új életre ébred a természet és az 
emberi világ. Az éjszaka csendjét, nyugalmát, komor sötétjét felváltó mozgalmas, színes 
nappali élet változatos eseményekkel, váratlan helyzetekkel, meglepetések sorozatával vár 
bennünket. A Nap első sugarai addig ismeretlen utakat világíthatnak meg, új lehetőségeket 
tárhatnak elénk. Az álmok birodalmát elhagyva felnyíló szemeink előtt hívogatóan áll a 
felfedezésre váró világ. Minden ébredés ajándék, hiszen egy új napra nyit kaput, melyben 
ezernyi megismételhetetlen pillanat csodáját tapasztalhatjuk meg. Ezért hálásnak kell lennünk. 
Ha így éljük meg a reggeleket máris sokat tettünk azért, hogy az egész napunk békességben 
és boldogságban teljen. A testi, lelki ráhangolódásunkra, a megfelelő körülmények 
kialakítására történő odafigyelés meghatározó jelentőséggel bír. 
Természetesen az éjszakai nyugodt pihenés, zavartalan alvás fontos alapja annak, hogy 
kipihenten ébredjünk. Az ezt követő egy-két óra történései pedig szintén befolyásolják azt, 
mennyire érezzük frissnek és üdének magunkat. 
Egy kiadós nyújtózkodás után folytathatjuk izmaink ébresztgetését néhány kellemes nyújtó 
gyakorlattal, rövidke könnyed és nem túl megerőltető testmozgással, mely kicsit fokozza 
vérkeringésünket és élénkebbé tesz bennünket. Légzőgyakorlatokkal kiegészítve még inkább 
érezhetővé válik a feltöltődés. 
Indíthatjuk a napot egy finom, langyos zuhannyal. Ezt kiegészíthetjük azzal is, hogy egy 
tálkába citromolajat cseppentünk és citromkarikákat teszünk, majd az ebbe áztatott és 
kicsavart törölközővel zuhanyzás után átdörzsöljük a testünket. 
Igazi felfrissülést nyújthat a természet. Az ablakban állva vagy lehetőség szerint az udvaron, 
esetleg az utcán sétálgatva a friss és tiszta reggeli levegő belégzésével valósággal az életet 
szippantjuk magunkba.  
Érdemes odafigyelni arra is, mit és hogyan fogyasztunk reggelire. A rohanás közben bekapott 
szendvics vagy sütemény, a gyorsan felhörpintett kávé inkább csak nyugtalanná, feszültté 
teszi az embert és a későbbi kimerültség érzésétől sem véd meg. A nyugodt körülmények 
között, családias hangulatban elfogyasztott egészséges és tápláló ételek azonban tartósan 
energiával töltik fel a szervezetet, s remek indulását jelentik egy derűs, jó erőnlétben eltöltött 
napnak. 
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Próbálkozhatunk a leírtakhoz hasonló apró mozzanatokkal, eszközökkel, de a hatás csak 
akkor lesz teljes és maradandó, ha a hozzáállásunk változik meg.  
Ha várakozással, reménnyel, pozitív gondolatokkal, tettre készen tekintünk az új nap elébe, 
akkor növeljük annak esélyét, hogy tevékeny, lendületes és értékes percekben legyen 
részünk. Ha a hajnali és reggeli órák varázsát megőrizzük, ha örömteli kezdetként éljük át, 
akkor képessé válunk arra, hogy ne csak elfogadjuk ezt a csodás ajándékot, hanem mi 
magunk is megtanuljunk adni. Adni egy mosolyt, egy kedves szót, adni bármit, amiből az 
emberek érzik, hogy holnap rájuk is új nap virrad. Új nap, új esély. 

 
Kristóf Adrienn 

pszichológus 

  
  

IIIIII..  HHeerrnnáádd--vvööllggyyii  TTeehheettssééggkkuuttaattóó  FFeesszzttiivvááll  
 

2009. október 16-17. 
 

 
Hernádszentandrás Község Önkormányzata az Összefogás Hernádszentandrásért 
Alapítvánnyal közösen rendezte meg 2009. október 16-17-én a III. Hernád-völgyi 
Tehetségkutató Fesztivált. 
 
A 2009. október 16-17. között Hernádszentandráson megrendezett fesztiválra Abaújszántóról, 
Encsről, Forróról, Göncről, Halmajról, Hernádszentandrásról, Hidasnémetiből, Ináncsról, 
Szemeréről, Szikszóról, valamint Vizsolyból érkezett mintegy 40 résztvevő.  
 
Az első nap Retorika, a második nap pedig Ének kategóriákban mutatták be tehetségüket a 
gyermekek egy nívós zsűri, és a szép számú közönség előtt.  
Retorika-kategórián belül a kötelező téma – „A vidék jövője…” – előadását követően, a zsűri 
asztalnál húzott témából 20 perces felkészülési idő után érvelő beszédet mondtak a 
résztvevők. A beszédet a versenyzőnek saját nevében kellett megfogalmazni, a beszédhelyzet 
maga a verseny, a beszéd címzettjei a jelen levő diákok, tanárok és vendégek voltak. 
Az első napon a zsűri elnöke volt Hajnal József úr – az MR6 Régió Rádió Miskolci Stúdiójának 
vezetője –, tagja volt Zagyi Ferencné, az encsi Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 
tanára, Vaszilyné Veres Hajnalka, a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium és 
Szakközépiskola tanára, Bakos Tamás, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési 
referense. 
A második napon a zsűri elnöke Regős Zsolt karigazgató, karnagy úr volt a Miskolci Nemzeti 
Színház részéről. A zsűriben foglaltak helyet továbbá Csehi Ferenc karnagy, aki 
Hernádszentandrás község díszpolgára, Molnár István zenetanár-előadóművész, Tamásné 
Szigetvári Éva tagóvoda-vezető. 
 
Mindkét versenynap végén sor került a szóbeli értékelésre, az eredmények kihirdetésére és a 
díjátadásra.  
A szombati nap második felében igazi fesztivál hangulatot varázsolt a terembe a TIP-TOP 
Dixie zenekar. 
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A rendezvényünk hátterének megteremtésében önkormányzatunkon, az Összefogás 
Hernádszentandrásért Alapítványon kívül a Magyar Művelődési Intézet, az Encsi Többcélú 
Kistérségi Társulás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a SZATEV Rt., a Forró 
és Vidéke Takarékszövetkezet, az Abaúj Coop Zrt., a Buci Pékség, valamint Szalai Csaba 
egyéni vállalkozó nyújtott hatékony támogatást és segítséget. 
 
Úgy érezzük, ha egyelőre még gazdaságilag elmaradottabb is ez a vidék, de a felnövekvő 
generációk azt mutatják, hogy a tehetségekben és az emberi erőforrás minőségében 
felvesszük a versenyt bármelyik régióval. 
Bízom abban, hogy a jövőben is közösen segíthetjük a térség tehetséges fiataljait, és a 
mindennapokban tovább mélyülhet a tenni akaró és tenni tudó emberek és intézmények 
kapcsolata.  
 
 

Üveges Gábor 
Polgármester 

 
 
 

A Fesztivál díjazottjai: 
 
Retorika-kategória 1. korosztály: 
 

1. helyezett: Gunya Gréta (Szepsi Csombor Márton Gimnázium és Általános Iskola, 
Szikszó) 

2. helyezett: Szalai Bianka (Szepsi Csombor Márton Gimnázium és Általános Iskola, 
Szikszó) 

 
Retorika-kategória 2. korosztály: 
 

1. helyezett: Juhász Viktória (Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Encs) 
2. helyezett: Hegedűs Gábor (Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Encs) 
3. helyezett: Üveges Máté (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Encs) - hernádszentandrási lakos 

 
Retorika-kategória különdíjasai: 
 

• Kőházi Klaudia (Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Encs) – 
hernádszentandrási lakos 

 
 
Ének-kategória 1. korosztály: 
 

1. helyezett: Burkus Lilla (Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola, Abaújszántó) 
2. helyezett: Jobbágy Emese (Károlyi Gáspár Általános Iskola, Gönc) 
3. helyezett: Ruszó Miranda (Arany János Általános Iskola, Ináncs) – hernádszentandrási 

lakos 
 
Ének-kategória 2. korosztály: 
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1. helyezett: Szilágyi Natasa (Arany János Általános Iskola, Ináncs) – 
hernádszentandrási lakos 

2. helyezett: Lantos Kristóf (Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola, Abaújszántó) 
3. helyezett: Lakatos Graciella (Rákóczi Zsigmond Általános Iskola,Vizsoly) 

 
Ének-kategória 3. korosztály: 
 

1. helyezett: Krupár Luca (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Encs) 
2. helyezett: Király Dominika (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Hidasnémeti) 
3. helyezett: Saláta Zsuzsa (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Encs) 

 
Ének-kategória 4. korosztály: 
 

1. helyezett: Graholy Alex (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Hidasnémeti) 
2. helyezett: Kocsis Klaudia (Károlyi Gáspár Általános Iskola, Gönc) 
3. helyezett: Kéri Evelin (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Encs) 

 
Ének-kategória különdíjasai: 
 

• Nagy Ágnes (Arany János Általános Iskola, Ináncs) 
• Sztankai Bettina (Rákóczi Zsigmond Általános Iskola,Vizsoly) 
• Üveges Máté (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Encs) – hernádszentandrási lakos 

 

 
AA  vviilláággííttááss  nnaappjjaa  --  TTiisszztteelleett  aa  hhaalloottttaakknnaakk  
 
Minden vértanú ünnepe 
A minden vértanú ünnepe volt az első keresztény jeles nap, amely a halottaknak állított 
emléket. A Keletrómai Birodalomból a 4. századból maradt fenn írásos emlék, amely arról 
számol be, hogy a keresztényüldözések áldozataiért imádkoztak. Kezdetben nem alakult ki 
egységes időpont, három alkalommal, május 13-án, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan és 
pünkösd után ünnepelték meg a vértanúkat Keleten.  
A Róma vezetésével kibontakozó nyugati egyház a 6. században vette át az ünnepet. Ebben 
IV. Bonifác pápának volt kiemelkedő szerepe, aki a katakombákban nyugvó őskeresztényeket 
hatalmas pompával újratemettette. Az eseményre 690. május 13-án került sor, ezt követően 
pedig minden évben felidézték az első keresztények emlékét. A korabeli szertartásnak volt egy 
érdekes eseménye: a Vértanú Mária templom kupolájáról rózsaszirmok hullottak a mártírokért 
imádkozó hívekre. Ez a hagyomány a középkorban átkerült augusztusra, a rózsák ünnepére.  
A minden vértanú ünnepe egészen a középkorig élt, jelentőségét azonban visszaszorította a 
mindenszentek később kialakult hagyománya.  
 
Mindenszentek 
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszentek ünnepét. A pápa kiállt azért, 
hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlékezzenek 
meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis 
az egyház szentjeinek ajánlotta. A történtekből kiolvasható, hogy a mindenszentek nem a 
vértanúk ünnepének új értelmezése, hanem attól teljesen független kezdeményezés.  
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Nem ismert, hogy a felszentelés az év melyik napján történt, a 8. századtól azonban november 
elsejét említik, mint az ünnep dátumát. Az sem ismert, hogy miért pont november elsejére 
esett a választás, talán valamelyik pogány rítus átvétele állhat a háttérben (kelta újév vagy 
hispán-gall ünnep).  
Mindenszentek napján az előzőleg rendbe rakott sírokat virággal, koszorúkkal, gyertyákkal 
díszítik (utalva ezzel az örök világosságra), sőt katolikus közösségekben néha otthon is annyi 
gyertyát gyújtanak a halottak emlékére, ahány halottja van a családnak. Mivel a néphit szerint 
mindenszentek, halottak napján hazalátogatnak az elhunyt hozzátartozók, sok helyen az 
asztalra kenyeret, sót, vizet, esetleg egy tál ételt tesznek ki nekik. Az elhunytak emlékére 
ajándékozzák meg ilyenkor a szegényeket, koldusokat kenyérrel, kaláccsal. A hagyományos 
paraszti közösségek egy részében "a halottak hetén" munkatilalom van: nem szabad földet 
művelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy "ne zavarják a holtakat", s "mert a besózott 
káposzta meglágyul". 
Mindenszentek, akárcsak a minden vértanú ünnepe idővel veszített jelentőségéből, a három 
ünnep közül a halottak napjának épült be egyedül a világi ünnepek közé. 
 
Halottak napja 
A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a 
halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik. A mindenszentekkel ellentétben az 
ünnep nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció több vallása is elfogadja: míg az 
evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok szokásjog 
alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az eseményről.  
A halottak napja szintén önálló ünnep, a másik két szokástól függetlenül alakult ki: Szent Odilo 
clunyi apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldozatokkal 
emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol elterjedt, így 
Magyarországon is. A szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé 
tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is. 
 

HHeerrnnááddsszzeennttaannddrrááss  hhaaggyyoommáánnyyaaii  
  

/Kőházi Klaudia sorozata…/ 
 
Ezelőtt pár héttel eszembe jutott, hogy megpróbálom bemutatni a hernádszentandrási 
hagyományokat. És bizonyára a legtöbb embernek megfogalmazódik a kérdés a fejében, miért 
érdeklik egy fiatal lányt a hagyományok? Talán, mert ebből kiderül, honnan eredünk? 
Megtudhatjuk, hogy hogyan éltek dédszüleink? Vagy épp szüleink? Igen ezért határoztam el, 
hogy falum hagyományait mutatom be, nem pedig a „sztárok életét”.   Az első pár cikk falunk 
gasztronómiáját fogja taglalni. Remélem, mindenkinek elnyeri a tetszését.  
Az első étel, amit megismertetünk a cigánykenyér. Mivel napjainkban a legtöbb ember a roma 
ételeket nem igazán ismeri. 
 

Hozzávalók: 
• 1 kg finomliszt 
• 1 kávéskanál szódabikarbóna 
• 1 kávéskanál só 
• 15 dkg zsír 
• kb. 2 dl víz 
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Elkészítési mód: 
A lisztet beleöntjük egy tálba, majd hozzá adjuk a szódabikarbónát és a sót. Annyi vizet adunk 
hozzá míg könnyen gyúrható tésztát kapunk. Majd kinyújtjuk és megszurkáljuk a tetejét. Roma 
hagyományok szerint sparhelten megsütjük (ha ilyenünk nincs a sütő is megfelel). 
 

 
 

„…Fiam, az embernek önmaga az egyetlen ellenfele. Az egyetlen igazi ellenfél a lelkedben 
lakozik. Az ember ereje nem az izmaiban rejlik, hanem a szívében.  

Biztos, hogy mindenkivel vele születik valamennyi bátorság. Erre szükség van a túléléshez.  
De a szív, ami benned dobog, csak akkor erősödik, ha folyton edzed.  

Életveszélyen kívül nem számít igazán, ha kudarcot vallasz.  
A jellem igazi próbája az, hogyan reagál az ember a kudarcra.  

A kudarc hasznos dolog lehet, de csak akkor, ha utána sokkal szívósabban, sokkal 
elszántabban próbálkozol újra. Egészen addig, amíg nem sikerül…” 

 

/Dan Schmidt/ 

 

 

„…A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra 
könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. 
A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás.  

A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik…”  
 

/Muhammad Ali/ 

 

„…A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.  
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle…” 

 

/Hamvas Béla/ 

 
 

 
AAkkttuuáálliiss::  
 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzata és az Összefogás Hernádszentandrásért 
Alapítvány „Szentandrási Esték” címmel közéleti fórumsorozatot szervez. 

 

- 2009. november 18. (szerda) 17 óra: „Ősi magyar népi gyógyítás” 
(Vendég: Szabó Gyuri bácsi, a „Füvesember” Bükkszentkeresztről) 

 

- 2009. december 4. (péntek) 18 óra: „Az akarat ereje…” 
(Vendég: Dr. Csernus Imre pszichiáter) 

 

Jegyek november 2-től (hétfő) a készlet erejéig kaphatók 
a Körjegyzőség Kirendeltségén Hernádszentandráson!!! 
(Tel.: 46/456-201; E-mail: szentandras@hernadktv.hu) 

 

Helyszín: Művelődési Ház, Hernádszentandrás 
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 

• További kulturális programok Hernádszentandráson: 
 

- December 5. (szombat) 12 óra – „Szépkorúak Ünnepe” 
 

- December 20. (vasárnap) 10 óra – Adventi koncert 
(Fellép: a Sárospataki Művelődés Háza Kamarakórusa) 

 
  

• Az éjszakai köztéri figyelőszolgálat tagjai bármilyen gyanús cselekmény észlelése 
esetén értesíthetőek az alábbi telefonszámokon: 

- Budai Sándor: 06-30/403-9156 
- Ónodi Csaba: 06-20/403-1630 

 
 

• Önkormányzatunk minden 60 év fölötti hernádszentandrási lakos számára – az 
előző évek gyakorlatához hasonlóan – rendelkezésre bocsátja közmunkásait a téli 
tűzifa összevágásában és bepakolásában, illetőleg a szén belapátolásában való 
segítségnyújtás céljából.  
Jelentkezni folyamatosan lehet a Körjegyzőség Kirendeltségén személyesen vagy 
telefonon. A munkavégzés ingyenes, és a jelentkezések sorrendjében történik! A 
szolgáltatás munkanapokon 8 és 14 óra között vehető igénybe! 

 
 

• Többszörös felszólítás ellenére a Honvéd út környezetében, valamint a körgát 
túloldalán lévő területen újra és újra nagy mennyiségű háztartási hulladék 
halmozódik fel, mely komoly egészségügyi veszélyeket rejt magában. 
Önkormányzatunk erejéhez mérten igyekszik rendet tenni, melynek részét képezi, hogy 
folyamatos felügyelettel látjuk el a nevezett területet, és ezt követően minden 
szabálysértés esetében haladéktalanul intézkedünk a maximális bírság kiszabásáról. 
 

A településen működő szemétszállítás szolgáltatás lehetőséget biztosít a keletkezett 
hulladékok eltávolítására. Amennyiben viszont ezzel a lehetőséggel nem élnek, a 
hulladék szabályszerű megsemmisítéséről, vagy kijelölt – legközelebb Encs városában – 
szeméttelepre történő szállításáról önmaguknak kell gondoskodni. 


