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“Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk.
Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk.
Ha szeretetet akarunk,
szeretetet kell ültetnünk.
Ha megértést akarunk,
megértőnek kell lennünk.
Ha megbecsülést akarunk,
meg kell becsülnünk másokat.
Ha azt akarjuk, hogy szeressenek minket,
szeretnünk kell másokat.”
/Dan Millman/

“Az emberek mindig a körülményeket okolják
azért, amit az életben elérnek.
Én nem hiszek a körülményekben.
Azok az emberek, akik boldogulnak ebben a
világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és
megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre
szükségük van.
Ha nem találnak ilyet, megteremtik őket!”
/George Bernard Shaw/

“Mi magunk legyünk az a változás,
amelyet látni szeretnénk a világban”
/Mahatma Gandhi/

A 2010. esztendő első hónapjait magunk mögött hagyva
egyre intenzívebben érezzük, hogy a közeli jövő bizony egy
fölöttébb mozgalmas és számos változást magában foglaló
időszakot ígér.
Április 11-én az országgyűlési választások alkalmával ki
kell, hogy fejezze minden magyar állampolgár, melyik az az
út, melyet a következő években saját sorsának, szűkebb és
tágabb környezetének meghatározó irányává kíván tenni.
Nagy kérdés, hogy 20 évvel a rendszerváltás után, mennyire
képes a magyar valóban saját sorsának irányt szabni,
mennyire képes saját sorsát kezébe venni, alakítani, elhinni
azt, hogy a demokrácia lényege mibennünk lakozik.
Figyelve napjaink Magyarországát, bizony igaznak tűnik az
a megállapítás, hogy a felszíni folyamatokat tekintve a
politikai rendszerváltáshoz elegendő 1 év, a gazdasági
rendszerváltáshoz 10 év, a társadalom szemléletmódjának
megváltozásához, a valódi „társadalmi rendszerváltáshoz”
sok esetben 60 esztendőre is szükség van…
Akkor kap új erőre az ország, a vidék, egy település, egy
közösség, ha képes meghatározni és megszervezni önmagát,
ha képes kiállni és következetesen harcolni érdekeiért, ha
hisz abban, hogy nem a rajta kívüli erők kiszolgáltatottja
csupán, hanem teremtője, alakítója, formálója, saját
jövőjének.
Döntésünkkel egy nagyon fontos keretét adjuk a jövő
folyamatainak, viszont az örökösen másoktól és a
mindenkori
vezetéstől
való
„csodavárás”
helyett
önmagunknak kell kitartóan dolgoznunk azon, hogy a
„csoda”,
egy
mélyreható
változás
valóban
megtörténhessen…
Hernádszentandrás életében a 2010. év – az előzőekhez
hasonlóan – a kemény munkáról, és a folyamatos
fejlesztésekről fog szólni az Önök és a település jövője
érdekében.
A gyermekek számára hosszú távon működtetni kívánjuk a
Hernád-völgyi Tanodát, reményeink szerint pályázati
forrásból el tudjuk indítani az esztendő második felében a
következő éveket meghatározó, biogazdálkodásra épülő
oktatási és foglalkoztatási programunkat. A sportpálya
környezetét megújítjuk, a Művelődési Ház és Szabadtéri
Színpad területét kerítéssel és parkosítással szeretnénk
látványosabbá és vonzóbbá tenni.
Folytatjuk továbbá intézményeink fejlesztését, az épületeink
felújítását, a közterek rendezését és virágosítását, biztosítjuk
a közösségi rendezvények gazdag kínálatát Önök,
családtagjaik, és a hozzánk látogató vendégeink számára.
Tegyünk együtt Hernádszentandrásért az év minden napján!
Üveges Gábor
polgármester
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Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása óvodánkban
„ A nevelés egyet jelent azzal, hogy
segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit.”
/ Erich Fromm/
A nevelési év elindulásával egy időben az óvodapedagógusoknak elkezdődtek a szakmai
továbbképzések. Mind a ketten 5-5 továbbképzésen vettünk részt, ezek 2010 februárjában
befejeződtek. Az ott megtanultakat alkalmazzuk a mindennapi gyakorlatban.
Kompetencia definiálása: a kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a
bennünk lévő tudást /ismereteket, készségeket és attitűdbeli jellemzőket), sikeres
problémamegoldó cselekvéshez igazítjuk. A feladatokat természetesen az adott településhez,
a gyermek egyéni fejlettségéhez, életkorhoz kell igazítani. Óvodai foglalkozásaink során a
következő kulcskompetenciákat alkalmazzuk:
- anyanyelvi kompetencia
- matematikai kompetencia
- természettudományos kompetencia
- szociális és állampolgári kompetencia
Leglényegesebb követendő elvek:
1. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja az egyéni szükségletéhez, életkori
sajátosságaihoz, fejlődéséhez igazodó nevelést.
2. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás.
3. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el.
4. Az óvodában komplex nevelés folyik. Nevelési cél az anyanyelvi aktivitás, motiváltság
ébrentartása, kielégítése.
5. A gyermeki fejlődésnek alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos stabil
biztonság vegye körül. Differenciált bánásmód illeti meg a gyermeket.
6. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember, joga hogy megfelelő, elfogadó,
ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön.
Nagyon fontos számunkra a módszertani, felfogásbeli megújulás a napi gyakorlat módosítása.
Abban kell változtatni, ahogyan a tevékenységeket csináljuk. Pl.: eszközhasználat,
ismeretválasztás, szervezeti forma, foglalkoztatási forma, változatos módszerek Pl.: kooperatív
technikák, dramatikus játékok, projektmódszer.
Az óvodának alapozó szerepe van, nagyon lényeges, hogy a gyermeket kudarc ne érje
tevékenységei során.
Óvodánkban a változtatásokat októbertől
kezdtük meg.
Bevezettük a folyamatos napirendet, ami
nem más, mint hosszabb-rövidebb
intervallumokhoz rendelt tevékenységek
sorozata.
A jó napirendet a folyamatosság és a
rugalmasság jellemzi.
Kiterjed az egész napi tevékenységre.
Egymás mellett párhuzamosan több
tevékenység folyik.
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Átrendeztük a csoportszobát, „kuckósítottunk”. Egyes tevékenységi formákat mindig azonos
helyen lehet végezni.
Mesesarok lett kialakítva szép könyvekkel, mesepárnákkal. Amikor meggyújtjuk a gyertyát,
tudják a gyermekek, hogy most óvó néni mesélni fog. Aki szeretné a mesét hallgatni, az
odajön.
Kialakításra került az építősarok is, különféle elemekkel, építőkockákkal. Itt egy nagy
szőnyegen építhetnek, alkothatnak a gyermekek. Fejleszthetik képzeletüket, fantáziájukat.
Ábrázoláshoz, barkácsoláshoz védett asztal van. Gyurmázást, festést, rajzolást, ragasztás stb.
csak ezen a vizuális asztalon lehet végezni.
A csoportszobában megtalálható a babakonyha, babaszoba sarok is, sok babával,
babakocsival és konyhai felszereléssel. A sarokban nagyszerű lehetőség nyílik arra a
gyermekeknek, hogy szerepjátékokat játszhassanak.
A csoportszoba közepe szabadon van hagyva a mozgásos játékokhoz pl.: autózás, körjátékok,
nagy puzzle kirakása.
Játéktevékenységét a gyermek maga választhatja meg. Természetesen mi is ajánlunk fel
játékokat. Sokfajta készségfejlesztő és társasjátékkal rendelkezünk.
A gyermekek hozzászoktak a folyamatos tízóraihoz. 8.45 - től hozzuk be a csoportszobába a
tízórait. Az a gyermek, aki megéhezett, önállóan mehet kezet mosni majd étkezni, önállóan
kiszolgálni magát. Természetesen, akinek szüksége van segítségre, annak segítünk. A
gyermekek folyamatosan és egyéni szükségletük figyelembevételével fogyasztják el a tízórait.
Az a lényeg, hogy a gyermekek játéktevékenységét ne szakítsuk meg. Ugyanígy történik az
uzsonnáztatás. Amelyik gyerek felkelt, az mehet kezet mosni és uzsonnázni. A többiek
nyugodtan pihenhetnek még. Ha befejezték az étkezést, mehetnek játszani addig, amíg nem
jönnek értük.
A tanulásban új módszert vezettünk be: a kooperatív módszert, melynek lényege a csoportos
tevékenykedtetés. A csoportos munkában a jó a közepes és gyengébb képességű gyermekek
is szerepet kapnak.
Az új módszerek mellett
természetesen a régi és jól
bevált
módszereinket
is
alkalmazzuk.
A gyermekek a feladatokban
képességeik szerint vehetnek
részt. A csoport feladatának
megoldásához
minden
gyermeknek
hozzá
kell
járulnia saját részfeladatainak
megoldásával.
Az
új
módszerek
és
lehetőségek bevezetéséről a
szülőket szülői értekezleteken
folyamatosan tájékoztatjuk.
A március második hetére tervezett nyílt napokon a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda
mindennapi életébe.
Tamásné Szigetvári Éva
tagóvoda vezető
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Jegyzőnk tollából
Nagyon megtisztelő számomra, hogy a Szentandrási Hírmondóban mutatkozhatom be
Önöknek!
Kezdhetném úgy, hogy Tisztelt Lakosaink, hernádszentandrási lakosok! Kezdem is, de itt
mindjárt meg is állok, mert úgy látom, hogy itt, egy nagycsalád van együtt, egy olyan
közösség, amelyik tulajdonképpen a sikereit annak köszönheti, hogy felismerték azt, lehet
változtatni a helyzetén mindenkinek, ha akarja.
Lehet, és kell is kihasználni azokat a lehetőségeket, eszközöket, adottságokat, legyőzve
mindazt a visszahúzó erőt, ami sok település számára áthághatatlan akadályt jelent.
A településen eddig eltöltött 7 hónap után elmondhatom, hogy nem kis sikereket tudtak elérni
az elmúlt években!
Nagy kihívások előtt álltam és állok itt a körjegyzőségben, de megnyugtató, hogy tapasztalt
hivatalnokok dolgoznak mellettem. Példa előttem, hogy távollétem esetében is
zökkenőmentesen haladnak a település „dolgai”, törekszem az elektronikus ügyintézés
fejlesztésére. Fontosnak tartom a munkatársak továbbképzését, mert folyamatos
ismeretszerzéssel lehet hatékony az államigazgatás
A körjegyzőségben eltöltött eddigi rövid idő alatt sok-sok tapasztalatot szereztem,
megismertem a települést, és el kell mondanom, hogy szeretem Hernádszentandrás
települést! Mert úgy vélem, kevés az olyan hely, ahol még fontosak az emberi értékek.
Pl. nagyon tetszett nekem, ahogyan körjegyző asszony elmondta, hogy Hernádszentandrás a
nyugalom szigetének számít, itt még a problémák sem látszanak olyan nagynak, mint
bármelyik másik településen.
Sokat gondolkodom, hogy milyen is a jó jegyző? Fontos a jog, de legalább olyan fontos a jó
emberismeret is. Fontosnak tartom - ha nem is élek a településen -, hogy részt vegyek a
közösség életében.
Magamról néhány mondat: 1996. évtől dolgozom a szemerei Polgármesteri Hivatalban, 2003
szeptembere óta vagyok Szemere Önkormányzatának kinevezett jegyzője. Házasságban élek,
egy 7 éves kisfiú édesanyja vagyok és jelenleg Szemerén is élünk.
2009. szeptember 01. napjától kaptam bizalmat Csobád, Hernádszentandrás Községek
képviselő testületeitől a körjegyzői feladat ellátásának helyettesítésére Ignáczné dr. Brunclik
Edina körjegyző asszony visszatéréséig. Bizalmukat köszönöm. Úgy vélem, hogy körjegyző
asszonytól átvett szellemben, egy jól szervezett Körjegyzői Hivatalt vezethetek.
Meggyőződtem arról, hogy a körjegyzőség dolgozói jól felkészült szakemberek.
A mindennapjainkban elsődleges a település fejlesztése, fejlődése. Kiemelten kezeljük a
település működésének biztosítását, az intézményhálózat fenntartásához, és az igazgatási
tevékenységhez szükséges pénzügyi források megteremtését.
Önkormányzatunk az elmúlt években számos pályázati kiírásra nyújtotta be pályázatát, és
nyert is támogatást. Ezen pályázatok elkészítése, szabályszerű megvalósítása, az
utánkövetési időszak nyomon kísérése komoly próbatételt jelentett és jelent a jövőben is.
Nincs két egyforma pályázati kiírás, nincs egyforma elszámolási rendszer, mely így folyamatos
tanulást igényel.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítették munkánkat, tevékenységeinket,
illetve azok eredményességét!
Bizakodva és reménykedve nézünk a jövő felé és így kívánunk mindenkinek szebb jövőt!
Dúl Miklósné
Mb. körjegyző
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TISZTELT HERNÁSZENTANDRÁSI VÁLASZTÓPOLGÁR!
Az országgyűlési képviselő-választás első fordulójára 2010. április 11-én (vasárnap), a
második fordulóra pedig 2010. április 25-én (vasárnap) kerül sor.
Ön - 2010. február 8-a és 12-e között - kézhez kapta a választói névjegyzékbe történő
felvételéről szóló Értesítőt, valamint a képviselőjelölt ajánlásához szükséges
Ajánlószelvényt. Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás
jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Amennyiben az Értesítőn feltüntetett
adatai tévesek, kérjük, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz.
Mire való az ajánlószelvény?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár
érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.
Jelöltet úgy ajánlhat, hogy az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját
kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.
Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet.
Az ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
Mit kell tudni a szavazás helyéről?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a
szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a
szavazatszámláló bizottság két tagja - a szavazatszámláló bizottság munkájának
akadályoztatása nélkül - fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát végső esetben a
szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik?
Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a
jegyzőtől kapott igazolással szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a
kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik?
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán
adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a
külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történő
felvételét személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek
legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz.
Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése
merül fel, forduljon a 2010. február 10. napjától működő Választási Irodához, vagy keresse fel a választási jogszabályokat is tartalmazó - a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük éljen a választójogával!
Dúl Miklósné
Mb. körjegyző
Választási Iroda vezetője
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Ép test – Ép lélek
Tavaszvárás
„Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és minden éj leple mögött ott vár egy
mosolygós hajnal.”
/Kahlil Gibran/

Érkezik a tavasz. Ébred a természet. Frissül a lélek. Mi, emberek erősebbnek,
energikusabbnak, vidámabbnak érezzük magunkat, reménytelinek, új lehetőségekben
gazdagnak és színesebbnek az életünket. Természetesen nem szabad, hogy a hangulatunk,
gondolat- és érzésvilágunk teljesen az évszakok kiszolgáltatottjává váljon, de valljuk be, a
napfény, a kék ég, a kizöldülő fák és az egyre kellemesebbé váló hőmérséklet mindannyiunk
kedélyállapotára hatással van.
Minden időszaknak megvan a maga szerepe, a nyárnak, az ősznek, sőt még a zord télnek is.
Szerencsések vagyunk, hogy a Földnek azon a részén élünk, ahol újra és újra szemtanúi
lehetünk e csodálatos körforgásnak, az évszakok váltakozásának. A természet számos arcát
megmutatja nekünk. Láthatjuk ragyogó pompában, teli színekkel és élettel, s láthatjuk rideg
sötétben, vacogó, magányos hidegben az elmúlás komor álarcát magára öltve.
Gondoljunk csak bele, milyen jólesik a hosszú, hideg tél után várni a tavaszt. Készülődni,
tervezgetni, örülni az első napsugárnak, a nyitott ablakon beáramló friss szellőnek. Öröm a
megérkezés, de öröm a várakozás is. A békés, derűs és bölcs várakozás. Tudni, hogy egyszer
vége a télnek, mely betöltötte küldetését, s átadja helyét egy új világnak.
Valahogy így van ez az emberek életében is. A sötétség órái elkerülhetetlenek, sőt
szükségszerűek, de ha folyamatosan pislákol lelkünkben belső tavaszunk féltve őrzött fénye,
akkor előbb-utóbb eljön a világosság ideje. Az éjszakát felváltja a nappal, a borúra derű jön, s
a halál után új élet születik.
Most itt van az öröm ideje.
Ajándékozzuk meg testünket. Élvezzük a friss zöldségek és gyümölcsök zamatos ízét. Töltsük
meg szervezetünk kiürült raktárait erőt adó vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Töltsünk sok időt
a szabadban, mozgassuk meg zsibbadt porcikáinkat, teljen meg tüdőnk a friss vidéki
levegővel.
Ajándékozzuk meg lelkünket. A tavasz még az örök-búskomorak szívébe is vidámságot hoz.
Legyünk figyelmesek és nyitottak. Csodáljuk meg a természetet, gyönyörködjünk a virágokban,
a fákban. A madarak zenéje csengjen füleinkben, hagyjuk, hogy arcunkat melengesse a
napfény. Barangoljunk a természetben, sétáljunk és kiránduljunk szeretteinkkel, hogy átéljük
az együvé tartozás és a szeretet varázslatos érzését.
Boldogítsanak ezek a pillanatok, hiszen az „apró” csodáktól nyer értelmet az élet. Nem nyújt
felüdülést a tavasz, ha szívünkben uralkodik a tél.
Kristóf Adrienn
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Megújult erővel
2001-ben Hernádszentandráson megalakult a Gondozási Központ, mely szociálisan rászoruló
emberek hétköznapjait próbálja azóta is javítani azzal, hogy otthonukban gondozónők
segítséget nyújtanak, tanácsot adnak néhány ügyes-bajos dolog megoldásában.
Akik igénybe veszik a szociális étkeztetést, azoknak a gondozónők szállítják lakásra a napi
meleg ebédet.
A nappali ellátás keretén belül működő idősek klubja szeretné létszámát bővíteni, olyan
személyekkel, akik társaságra vágynak és szívesen részt vennének, különböző
programokban.
Szabadidős programok: irodalmi délutánok, vetélkedők, kirándulások, filmvetítések társasjáték,
zenehallgatás.
Szórakoztató programok: Születésnap és névnapok megünneplése, közös éneklés, kézi
munkálás, hitélet gyakorlása.
Kérünk minden, olyan nyugdíjast, aki színesebbé szeretné tenni mindennapjait, hogy
jelentkezzen nálunk. Itt, olyan társasági élet zajlik, mely megszépíti időskori napjaikat,
megfelelő kiszolgálást kapnak mind étkezés, bevásárlás elintézésében. Ezen felül kellemes és
hasznos időtöltést próbálunk biztosítani számukra, figyelembe véve kívánságaikat,
készségeiket, kreativitásukat.
Kedves Olvasó!
Lebegjen a szemük előtt, hogy nem kell egyedül, magányosan leélni az életet, amikor
lehetőségük van azt szebbé, boldogabbá, tartalmasabbá tenni.
2009.augusztus 1-től társultunk az Encsi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal.
Lehetőségünk nyílik a társult intézmények látogatására, rég nem látott
ismerőseikkel való találkozásra.
Ilyen találkozó volt 2010. február 16-án az Encsi Gondozási Központ által rendezett farsang,
amelyen részt vettünk.
Február 27-én Szemere község meghívására farsangi fánk sütő versenyen vettünk részt mi,
dolgozók, amelyen 1. helyezést értünk el.
Hasonló rendezvények szervezését tervezzük a közeljövőben, amelyre minden nyugdíjas korú
érdeklődött szeretettel várunk.
Blaskóné Kerekes Éva
telephely vezető

„…Milyen
„…Milyen kivételes ajándék a mosoly!
mosoly! Hiszen nem kerül semmibe, de szívmelengető.
Csak egy pillanatig él, de az emléke megmarad. Örömet szerez, és táplálja a jóindulatot.
Kiváló ellenméreg irigység és rosszindulat ellen. Biztatást ad a csüggedőnek, erőt önt belé.
Nem lehet megvenni, kölcsönkérni,
kölcsönkérni, ellopni, nem jelent földi javakat senkinek mindaddig, amíg önként
és jó szívvel meg nem ajándékoznak vele.
Ha valaki túl fáradt ahhoz, hogy rád mosolyogjon, nézz rá derűsen, mert senkinek sincs nagyobb
szüksége a mosolyra, mint annak, aki már nem
nem tud mosolyogni…”
mosolyogni…”
/Dale Carnegie/
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Eseménynaptár 2010
/Hernádszentandrás/
Február:
•

Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja (február 25. – csütörtök 9 óra)

Március:
•
•
•

Nőnap (március 8. - hétfő)
Ünnepi megemlékezés (március 15. - hétfő 11 óra)
Politikai fórumsorozat – Választás 2010.

Április:
•

Hernád Félmaratoni Futó Országos Bajnokság (április 18. – vasárnap 10.15)
/Encs – Fügöd – Hernádszentandrás – Pere – Hernádbüd – Gibárt – Encs útvonalon/

Május:
•

Kihívás Napja (május 19. – szerda 0.00 – 21.00)

Június:
•

„90 éves Trianon – Hernád-völgyi emlékezés” (június 5., szombat)
- „TRIANON” – emléknap, emlékmű-avatás (június 5. - szombat 9.00 – 19.00)

Július:
•
•
•
•

Kirándulás Ópusztaszerre (Hernád-völgyi Tanoda résztvevői) (július 9. - péntek)
Strandlátogatás (július 23. – péntek, Jászszentandrás)
KORMORÁN – koncert (július 24. – szombat 19.00)
Keresztyén gyermektábor (július 26. – 30.)

Augusztus:
•
•
•

VI. „Szentandrás Kupa” – kispályás labdarúgó torna
(augusztus 7. - szombat 9.00 – 15.00)
II. Hernád-party Fesztivál – szabadtéri mulatság
(augusztus 7. - szombat 15.00 – 20.00)
Ünnepi megemlékezés (augusztus 20. – péntek 11 óra)

Október:
•
•

IV. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál (október 15-16.)
Ünnepi megemlékezés (október 23. – szombat 11 óra)

November:
•

„Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat

December:
„Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat
Szépkorúak Ünnepe (december 4. – szombat 12 óra)
„Mindenki Karácsonya” – közös karácsonyfa állítás, faludíszítés
(december 18. – szombat 14 óra)
• Adventi koncert (december 19. – vasárnap 10 óra)

•
•
•
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