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T A R T A L OM :
 Polgármesteri jegyzet
 Önkormányzati ciklus
2006-2010
 Jegyzői szemszögből
 Ép test – Ép lélek
 Receptgyűjtemény
 Aktuális
„Sohase mondjuk, hogy
"ezt mi is meg tudtuk volna csinálni",
mert nem mi csináltuk!”
/Karim Rashid/
„Amikor úgy érzem, hogy semmi sem sikerül, a kőtörők
munkájára gondolok, akik százszor is ráütnek a nagy
kődarabra, s azon még csak egy repedés sem látszik.
A százegyedik kalapácsütésnél azonban a kő
kettéválik, és én tudom, hogy nem az utolsó csapástól,
hanem attól a száztól, amit előtte mértek rá.”
/Jacob van Rijs/
„Kétféle beszélgetés van. Az egyik, amikor mondom a
magamét. Amikor önmagamat akarom érvényesíteni.
Szavakkal hatalmat lehet szerezni, olyan világot,
amely csakis rólam szól, amelyben én vagyok a fontos:
amit én gondolok, én érzek, én élek, én fájok –
színjátékot, melyben én vagyok a főszereplő. Aki a
magáét mondja: egyedül van. Olyan világban él, ahol
senkinek sincs köze hozzá. Ennél pontosabban nem
lehet elmondani azt a helyzetet, amelyben élünk, s amit
úgy is nevezhetünk: a szeretetlenség világa.
Aki csak mondja a magáét, annak nincs szüksége barátra, testvérre, feleségre. Csak közönség kell neki.
A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat
keres. Ez nagyon ritka.”
/Müller Péter/

Szerkesztette: Üveges Gábor
Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!
Engedje meg, hogy a 2006-2010-es önkormányzati
időszak végén mérleget készítve visszatekintsek, és a saját
szemszögemből is bemutassam, honnan és milyen
alapokon is indult az a munka, mely Hernádszentandrás
jelenét és - hitem szerint - jövőjét is meghatározza.
Közéleti életutam 2002 októberében kezdődött, amikor is
az
önkormányzati
választások
eredményeképpen
Hernádszentandrás
község
képviselője,
majd
alpolgármestere lettem.
2004-ben létrehoztuk és elnöke lettem a település első
civil szervezetének, az Összefogás Hernádszentandrásért
Alapítványnak, mely számos fejlesztés hátterében áll,
valamint bázisaként szolgál az egyre bővülő –
elszármazott és jelenlegi – hernádszentandrásiak nagy
közösségének.
2006 októberétől polgármesterként, 2008-tól az Encsi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi
Bizottságának elnökeként igyekszem a település és az
abaúji térség előrelépése érdekében tevékenykedni.
Nyolc év önkormányzati tapasztalattal, politológus, EUszakértő, valamint pedagógusi végzettséggel, angol
nyelvismeret és nyelvhasználati készség birtokában 30
évesen a 2010. október 3-i önkormányzati választáson
egyedüli polgármester-jelöltként indulok, mely tényt
egyfajta pozitív visszajelzésnek érzek a lakosság részéről,
az elmúlt esztendőkben járt út helyességéről, a minőségi
és hosszú távú célok következetes és szakszerű
képviseletéről.
Számos nyilatkozatban hallok és látok jól hangzó,
választásokról-választásokra
visszatérő
általános
ígéreteket települési mérettől függetlenül, mindenféle
konkrét gyakorlati terv és képesség megléte nélkül.
A települések és a térség egészének valódi fejlődése múlik
a vezetők szemléletmódján, alkalmasságán, hogy képeseke felnőni a – nem túl divatos – KÖZ-SZOLGÁLAT
mindennapi megvalósításához.
Hernádszentandráson az előző években leraktuk az
alapjait a jövőt meghatározó fejlesztéseknek a
- Foglalkoztatás
- az Oktatás- Nevelés
- a Turizmus
- a Rendezvények
- a Települési arculat
területein, melyekhez tartozó konkrét intézkedésekről és
tervekről a következő oldalakon bővebben is olvashat.
A munka sohasem nem állhat meg, nem ciklusokban, nem
politikai
széljárásokhoz
való
alkalmazkodásban
gondolkodunk. Egy település, egy térség hosszú távú és
fenntartható fejlesztése a valódi cél, minden más kizárólag
ennek lehet alárendelve. Köszönöm Önöknek!
Üveges Gábor
polgármester
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Önkormányzati ciklus 2006-2010:
2006 októberében az önkormányzati választáson arra kapott felhatalmazást az új vezetés –
Üveges Gábor polgármester, Kavasánszki István alpolgármester, Magyarné Schulcz Mária,
Pongrácz Istvánné, Szűcs Józsefné, Tamásné Szigetvári Éva képviselők –, hogy
Hernádszentandráson mindenki számára érzékelhető változást indítson el, találja meg, és
kizárólag előre nézve járja saját útját, alakítsa ki azokat az együttműködéseket, mely egy
közösséggé kezdi formálni az évek során községünk lakosságát.
Polgármesterként most visszatekintve úgy érzem, sikerült megértenünk és megélnünk a
közös munka során, hogy a jövő eredményei valóban attól függnek, milyen mértékben tudjuk
képviselni a mindennapokban a következő gondolatot:
„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót…”
Az alábbiakban szeretném a képviselő-testület tagjaival Önöknek összefoglalni a 2006-2010es ciklus főbb eredményeit, önkormányzati intézkedéseit, mely ugyan nem volt hibáktól
mentes, viszont mindvégig Hernádszentandrás érdekét tartotta szem előtt, hogy a közel ezer
éves otthonunk fiaink, lányaink, és unokáink méltó otthona és jövője is lehessen.

2007-ben történt:
Ami az önkormányzati munkát illeti, rendkívül tevékeny hónapokat hagytunk magunk mögött.
Véget ért az az időszak a települések történetében, amikor érdemi intézkedések nélkül is
szinten lehetett maradni. Az állam által biztosított forrás önmagában kevés. A sokszor
emlegetett pályázatok nagyon hasznosak lehetnek, de nem feltétlen oldják meg a
problémáink nagy részét. Önmagunkra, saját erőnkre, saját munkánkra van mindenképpen
szükség az előrelépéshez.
Ha nem törődünk értékeinkkel, ha nem óvjuk a köztereket, ha nem gondozzuk a portáinkat,
akkor előbb-utóbb semmi vonzó nem lesz Hernádszentandrásban.
Ellenkező esetben viszont üde színfoltja lehet Abaújnak a mi kis falunk, ahol a helybeliek
otthonosabban érzik magukat, a vendégek és az átutazók pedig kellemes élményekkel
lesznek gazdagabbak, és talán viszik tovább a település hírét.
Nyugat-Európában, sőt már a Dunántúlon is kezdenek rájönni arra a falvakban élő emberek,
hogy ők is sokat tudnak tenni azért, hogy lakóhelyük szebbé váljon, és komoly fejlődésnek
induljon.
Egy település fejlesztése során elért eredmények akkor lehetnek igazán fenntarthatóak és
tartósak, ha megvannak hozzá a szükséges alapok, ha egymásra épülnek, ha a jövő
hatékony részévé képesek válni.
Ahhoz, hogy egy település arculata, jellege, hangulata megváltozzon, szükség van egy - a
mindennapokban következetesen képviselt - stratégiára, melyben egyszerre kell jelen lennie
a tárgyi és a közösségi fejlesztéseknek.
A helyi közösség erősítését és formálását szolgálják többek között a különböző
rendezvények.
Nagyon nagy a lemaradásunk, és bizony hosszú évek kitartó közös munkájára van szükség
ahhoz, hogy érzékelhető változásokat érjünk el.
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Beruházások, felújítások, eredmények:
• Templomkert parkosítása
• Iskola épületének renoválása
• Óvoda udvarának és kerítésének felújítása, átépítése
• Óvoda udvarán pagoda építése, játékok elhelyezése, fásítás
• Ravatalozó felújítása
• Parkolóhely kialakítása a temetővel szemben lévő területen
• Ülőpadok elhelyezése (buszmegálló, ravatalozó)
• Fásítás (Temető út mentén, Művelődési Ház melletti területen, ravatalozóval szemben)
• Virágosítás (Temető út mentén, közterületeken, oszlopokon a Fő út mentén)
• Sportpálya kerítésének megerősítése, festése
• Sportöltöző festése, nyílászárók renoválása
• Gondozási Központ udvarának kavicsozása, kerítésének festése
• Szeméttárolók elhelyezése
• A körgát végénél lévő árkok feltöltése árvízvédelmi okokból
•

„Szentandrási Hírmondó” címmel helyi újság megjelentetése 2006. decemberétől
negyedévente
• Hernád TV megalakítása Ináncs községgel közösen
• Hernádszentandrás honlapjának aktualizálása

2008-ban történt:
Önkormányzati munka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosárfonó tanfolyam
Óvoda belső renoválása, festése, kültéri filagória befejezése
A Coop vegyesbolt előtti terület térkövezése (újabb kulturált köztér)
Vezetékes szennyvíz bekötése az iskola épületébe
Művelődési Ház előtt parkoló kialakítása
WiFi-falu programnak köszönhetően 30 család számítógéphez és internet eléréshez
jutott
Folytattuk a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében a felsőfokú tanulmányokat
végző diákok támogatását
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által kiírt ösztöndíjprogram meghirdetése
az érintettek körében, ajánlás biztosítása a megyei szervezettől
A tankönyv költségeinek átvállalása az általános iskolás gyermekek esetében
10.000 Ft iskolakezdési támogatás a középiskolás diákoknak
15.000 Ft iskolakezdési támogatás a felsőfokú tanulmányokat végző diákoknak
Nyertes pályázatok:
o Falubusz beszerzése - 6.000.000 Ft
o Szabadtéri színpad - 2.000.000 Ft
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Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány:
•

•
•
•

„Esély a jövőért” - program hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő, 12
hónapon át tartó projekt kapott támogatást a Norvég Civil Támogatási Alapnak
köszönhetően.. Mintegy 246 pályázat érkezett a bírálók elé, melyből mindössze 19-et
támogattak. Ezek egyike az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány pályázata –
Abaújból egyedüli támogatottként. (~ 5.000.000 Ft)
300.000 forintot kapott pályázati forrásból a település központjában található Emlékpark
befejező munkálataira
300.000 forintot nyert különböző kulturális rendezvények lebonyolítására
200.000 forintot fordíthatott sikeres pályázatának köszönhetően eszközfejlesztésre

2009-ben történt:
Pályázati forrásból korszerűsítésre került a Petőfi út, a Temető út, valamint a Szabadság
út. (11.001.387 Ft)
Megépült, és az I. Hernád Fesztivál keretében átadásra került egy fedett szabadtéri színpad,
melynek környezete remélhetőleg a következő évben már a falu egyik legszebb pontjává
válhat. (2.500.000 Ft)
A közfoglalkoztatás bővülése nyomán ma több ember dolgozhat Hernádszentandráson, mint
a korábbi időszakban bármikor.
Megszerveztük – a térségben először – az éjszakai őrszolgálatot, mely a rendőri munkával
karöltve segített a közbiztonság javításában, s növelte a hernádszentandrásiak
biztonságérzetét.
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány közreműködésének köszönhetően családonként több
tíz kilogramm élelmiszer adományban részesülhetett a helyi lakosság.
Megtörtént saját erőből az évek óta esedékes tetőcsere az óvoda épületén.
A templomkertben az összefogás eredményeként elkészült Szendrey-emlékmű felállítása
mellett további parkosítást végeztünk, valamit renováltuk a templom épületének külső
falfelületét.
„Esély a jövőért” - program hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő, 12
hónapon át tartó projekt kapott támogatást a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően.
(2008. december 1. – 2009. november 30.)
Sikeres pályázat a „Hernád-völgyi Tanoda” projektre (21.565.400 Ft), mely folytatását és
kibővítését jelenti az elkezdett felzárkóztató programnak. (2010. január 1. – 2011. december
31.)
Sikeres – egyre nagyobb látogatottságú – rendezvények.
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2010-ben történt:
Hernádszentandrás életében a 2010. év – az előzőekhez hasonlóan – a kemény munkáról, és
a folyamatos fejlesztésekről szól a település jövője érdekében.
A gyermekek számára hosszú távon működtetni kívánjuk a páratlanul sikeres Hernád-völgyi
Tanodát, melynek közel egy éves tapasztalata azt mutatja, hogy mind tantárgyi, mind
közösségi, mind mentális vonatkozásban nagy előrelépés, fejlődés érzékelhető.
Sikeres pályázatnak köszönhető forrásból (28.674.697 Ft) el tudjuk indítani az esztendő utolsó
hónapjában a következő éveket meghatározó, Biogazdálkodásra épülő oktatási és
foglalkoztatási programunkat.
Ez teremtheti meg a feltételeit a foglalkoztatás folyamatos bővülésének, valamint a helyi piac
kialakításának.
A sportpálya környezetét megújítjuk (sportöltöző tetőszerkezetének felújítása, vizesblokk
kialakítása, kosárlabda palánk, röplabdaháló tartóoszlopok felállítása, játszótéri játékok
korszerűsítése, renoválása)
Folytatjuk a járdaépítési programot a Petőfi úton.
Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad területét kerítéssel és parkosítással szeretnénk
látványosabbá és vonzóbbá tenni, mely munkálatok elvégzését biztosító pályázatunk a bírálók
előtt van jelenleg.
Körjegyzőség Kirendeltségének bővítése, részleges belső felújítása, raktárhelyiségek,
személyzeti helyiségek kialakítása az őszi hónapok végére – az időjárási körülmények
függvényében – befejeződhet.
Óvoda festése, parkosítása, fejlesztő eszközök, játékok beszerzése megtörtént az év
során.
Elkezdődött egy Piactér és kulturált parkoló kialakítása a vegyesbolt mögötti téren, mely
munkálat 2011 tavaszán – reményeink szerint – be is fejeződhet.
Hernádszentandrás immár negyedik alkalommal nyerte el a „Legsportosabb Település”
címet a Kihívás Napján, ugyanis ismételten első helyen végzett a 700 fő alatti települések
kategóriájában.
Átadtuk a térség első Trianon-emlékművét 2010. június 18-án, a Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány támogatásának köszönhetően.
Mintegy 500 fő részvételével Jótékonysági koncertre került sor az árvíz okozta károk
enyhítése céljából 2010. július 24-én, ahol fellépett a Crossroad zenekar, a Roy & Ádám Trio,
valamint a KORMORÁN együttes.
A II. Hernád Fesztivál alkalmával 2010. augusztus 7-én – hagyományteremtés céljából –
megrendeztük az I. „Szentandrás Íze” Főzőversenyt.
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Október elejére befejeződik a kiépítése és megkezdi működését a térfigyelő kamerarendszer
településünkön, mely hatékonyan járulhat hozzá a közbiztonság fenntartásához, az ingatlanok
és ingóságok védelméhez.
2010-ben és a következő esztendőkben is folytatjuk továbbá intézményeink fejlesztését, az
épületeink felújítását, a közterek rendezését és virágosítását, helyi készítésű ülőpadokkal való
ellátását, biztosítjuk a közösségi rendezvények gazdag kínálatát Önök, családtagjaik, és a
hozzánk látogató vendégeink számára.

Kavasánszki István, alpolgármester:
„A 2006-os választáson a legtöbb szavazatot kaptam a képviselők közül a lakosság jóvoltából.
A legjobb reménységeim szerint a polgármester az lett, akit szerettem volna, egy dinamikus,
értelmiségi aktív vezető. A Polgármester úr kérésére közös megbeszélés alapján fölkért az
alpolgármesteri teendők elvégzésre. Volt egy kis fenntartásom ellene, mert a munkahelyi
elfoglaltságom miatt nem tudok annyi közösségi munkát vállalni, de én biztos voltam benne,
hogy egy olyan Polgármestert választott a község, hogy egyedül egy kis képviselői segédlettel
megoldja a falu aktuális problémáit, gondjait, bajait. Majd több fordulós szavazás után a
Képviselő Testület megválasztott.
Eredményekben gazdag ciklust zártunk, sikerült a Petőfi út bekötő szakaszának teljes
világítási korszerűsítése. Minden utunkat aszfaltos úttá tudtuk átalakítani. Építettünk egy
szabadtéri színpadot, sikeres Szentandrás-találkozót rendeztünk és részt vettünk a többi
találkozókon. Sikerült különböző rendezvényeket csinálni és ezzel is elősegíteni községünk
hírnevét. Igyekeztem a négy év alatt községünk virágosításán dolgozni ezzel is szebbé tenni a
falu képet.
Aztán jött 2010 év 2 árvízzel, amely nagyon igénybe vette a község lakosságát. A második
árvíznél is nagy felelősséget vállaltam magamra, hogy ezt az árvízcsúcsot elbírja a gátunk. A
legnagyobb örömömre a Polgármester úr bízott a tapasztalatomban. Az árvíz ideje alatt pár
ház megrokkant, amelyben idáig nem sikerült olyan forrásokat, segítséget találni, amelyekben
a károk megoldást találjanak.
Az én véleményem szerint sikeres ciklust zártunk egy kiváló Polgármesterrel és jól választott
Testületi tagokkal. Kívánok a következő Polgármesternek és Képviselő Testületnek sok sikert,
eredményes munkát.”

Magyarné Schulcz Mária, képviselő:
„2006-ban, harmadik ciklusomat kezdhettem el képviselőként az Önök bizalmából,
Hernádszentandráson.
Nehéz volt az indulás, mint minden kezdet, de nagyban könnyítette a munkát az a tény, hogy a
testület nagy része, már nem először szembesült a mindenkori képviselőre váró feladatokkal.
Ismertük, ismerjük az önkormányzat felépítését, működését. Mindannyian itt élünk, ismerjük
napi szinten az emberek gondjait, problémáit, igényeit.
Az elmúlt 4 év során sikerült nem csak a település arculatát szebbé tenni, hanem az itt élő
emberek számára reményeim szerint talán élhetőbbé is tenni kis falunkat. Maradtak még
feladatok bőven, de elindult a településünk egy olyan úton, melyet folytatni kell és hiszem,
hogy folytatása lesz. Hagyományteremtő rendezvényeivel Hernádszentandrás előkelőhelyet
vívott ki magának régiónkban. Sikerült olyan művészeket, politikusokat elhozni ide, akik
tovább viszik Hernádszentandrás hírét az országban.
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Ha megengedik, elmondok egy személyes élményt. Néhány évvel ezelőtt, ha valamely okból
kifolyólag a lakcímemet kérdezték, néha meglepődtek azon, hogy még csak nem is hallottak
erről a faluról. Ma már ez másként van, sokan tudnak az itt zajló eseményekről és tudnak az itt
élő emberekről és bevallom őszintén, ez engem nagyon jó érzéssel tölt el. Köszönet illeti ezért
Polgármesterünket, hisz valójában ez az ő munkájának köszönhető. Képviselőként igyekeztem
személy szerint jó magam és képviselőtársaim is mindenben segítséget nyújtani, de az igazi
érdem az Őt magát illeti és a hivatalban dolgozókat.
Mivel arra kértek fel, hogy írjam le, hogy láttam a 4. évet képviselőként, nem hagyhatom ki a
hivatal dolgozóit, élükön a jegyző asszonyokkal, akik áldozatos munkával nagyban
hozzájárultak ahhoz a fejlődéshez, amit mi itt élők sokszor talán észre sem veszünk, csak
akkor kapjuk fel a fejünket, ha egy idegen, vagy egy rég "itthon" járt ember fel nem hívja rá a
figyelmünket. Nem hagyhatom ki a település arculatát szebbé tevő, közhasznú munkát végző
embereket sem, és azokat a helyi lakosokat sem, akik nekünk képviselőknek, vagy magának a
Polgármesternek segítettek önzetlenül azért, hogy még szebb legyen tágabb környezetünk.
Nem mindig volt zökkenőmentes a testület munkája, mint mindannyiunknak a hétköznapi élet
során, adódtak itt is hibák és gondok, de bátran mondhatom, sikerült mindig megtalálni a
megnyugtató megoldást. Tudom,hogy akik mindennapi anyagi gondokkal, küzdenek, nehezen
találnak vigaszt abban, ha szépül a környezet,vagy a rendezvények száma növekszik. De úgy
érzem, ha a Polgármesterhez vagy bármely képviselőhöz fordultak gondjaikkal, ha lehetett
mindenki segíteni és tenni akart. Jó volt ezt látni, jó volt ebben részt venni.
Az évek során számomra az jelentette az egyik legnagyobb örömet,hogy láttam egyre többen
csatlakoznak segítőként az önkormányzati és egyéb megmozdulásokhoz. Szép az emlék
parkunk, szép a templomunk, szép a temetőnk, szépek az útjaink - már ami az
önkormányzaté, a Fő út sajnos nem az -, fejlődött az óvodánk, szépültek, szépülnek
közintézményeink. Ezek mind-mind kivétel nélkül fontos dolgok, de számomra a
legértékesebbek mégis az emberi kapcsolatok. Amikor hajnalban a Kihívás Napján 50-60
ember, felnőtt és gyermek együtt indul el, együtt tesz azért hogy ez a kis falu előkelőhelyen
végezzen egy országos versenyen, amikor együtt tapsolunk és szorítunk, a falunapon fellépő
gyerekeinknek, amikor jön az árvíz és egy emberként mozdulunk azért hogy megvédjük az itt
élők értékeit. Számomra ezek voltak a legértékesebbek az elmúlt évek során, mert láttam,
hogy közösséggé kovácsolódtak az emberek. Hiszem, hogy semmi nem sikerülhetett volna, ha
nincs mögötte az itt élők segíteni, tenni akarása. Egy testület, egy polgármester önmagában
kevés, kell a sikerhez minden ember munkája, legyen csak egy jó szó, vagy egy jókor érkezett
tanács, mind-mind a fejlődést segíti és szolgálja.
Szerettem volna, ha úgy zárhatnám le a 4 évet, hogy nyugodt szívvel elmondhatom, amire
képviselőként esküt tettünk maradéktalanul elvégeztük. De mindannyian tudjuk, bár nem a mi
hibánkból, de sajnos maradnak olyan döntések a következő testületre, amelyeket még
szerettünk volna rendben elvégezni. Az árvízben megsérült házak lakóira gondolok
elsősorban, akik szemébe már nehéz volt nekünk magunknak is belenéznünk azért, mert
végső megoldást a lakhatásuk rendezését, nem sikerült megnyugtatóan megoldani.
Képviselőként borzalmas, amikor tehetetlen egy testület, és maga a polgármester és jegyző is,
mert folyamatosan falakba és üres ígéretekbe ütközünk. De hiszem, hogy hamarosan végső
és megnyugtató megoldás lesz az érintett családok számára, mert másként nem is lehet.
Kitartást és türelmet kívánok mindnyájuknak és mindazoknak, akik még mindig az árvíz okozta
gondokkal küzdenek.
Végezetül engedjék meg nekem, hogy megköszönjem megtisztelő bizalmukat, amit
képviselővé választásomkor adtak nekem, és amelynek tudatában dolgozhattam 4 éven át
Hernádszentandrásért, az itt élő emberekért. Köszönöm a képviselők, a polgármester és a
hivatal minden dolgozójának áldozatos munkáját is, és köszönöm hogy velük dolgozhattam
együtt.”
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Pongrácz Istvánné, képviselő:
2010 év vége felé közeledve és 4 éves képviselői időszak lejárata előtt itt az idő, hogy
mérleget készítsek a testület munkájáról és ezen belül saját magam munkáját is értékeljem.
Négy évvel ezelőtt, mikor a testületbe választottak én akkor sem ígértem semmit, csupán
tenni, dolgozni akartam a faluért, a környezetemért, a helyi emberek érdekében. A cél az volt,
hogy élhetőbb, szebb, jobb és lakhatóbb környezetet kell teremteni.
Véleményem szerint ez sikerült. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a fontosabb dolgok
megvalósultak.
- Az együttélés szabályait betartva kezeljük a kialakult helyzeteket, a konfliktusokat
megoldjuk
- Gondozott és barátságos falu
- A pályázati lehetőségeket támogatva, azokat kihasználva jöhetett létre: az útpályázat,
az új színpad, az emlékpark, a templomkert, az önkormányzati épület felújítása,
falugondnoki busz cseréje, a gondozási központ felújítása
Mindez takarékos, ésszerű gazdálkodással jött létre, melyhez szükség volt az önkormányzat
valamennyi dolgozójának, munkatársának lelkiismeretes munkavégzésére.
A lakosság fejlődése, ismereteinek bővítése érdekében tett erőfeszítéseink is eredményeket
hoztak:
- Tanfolyamok indultak és fejeződtek be a településen
- Ismeretterjesztő előadások, rendezvények voltak és egyre nagyobb érdeklődést
mutattak
- Az internet széleskörű használata a lakosság igénye lett
- A működő Tanoda-program támogatása fontos feladatunk volt
Az anyagi gondok folyamatos napirendre kerülése mellett első szempont és egyben a
legfontosabb volt a munkánk során:
- Az idős emberekről való gondoskodás
- A gyerekes családok gondjainak megoldása
Kitartó munkával értük el, hogy hagyományőrző rendezvényeink színvonalasak és a
környéken egyedülállóak.
- Tehetségkutató Fesztivál
- Szentandrási Esték
- Hernád Fesztivál
- Kihívás Napja
A jövőt tekintve még rengeteg megoldásra váró feladat maradt. Az árvízkárral kapcsolatos
teendők még előttünk vannak, és sürgős megoldást igényelnek. Kitartásra és következetes
döntésekre van még szükség. Továbbra is folytatni kell az elkezdett feladatokat, levonni a
következtetéseket, okulni a hibákból.
Szebb és jobb körülményeket, biztonságérzetet adni az embereknek, építeni, amit elkezdtünk,
tovább dolgozni az emberek megélhetéséért, a település jövője érdekében mindent megtenni.
Ez volt és ez lehet a mi munkánk továbbra is képviselőként is és magánemberként is.
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Szűcs Józsefné, képviselő:
„Az elmúlt négy év ciklusát, mint önkormányzati képviselő az „eredményes tettek” időszakának
nevezném, és egyben értékelném. Településünkön megrendezett színvonalas és szórakoztató
rendezvények, illetve programok gazdagították mindennapjainkat.
Bár sajnálatos tény, hiszen nemcsak jóból jutott ki Hernádszentandrás lakosainak, de adódtak
erőpróbák is – köztük értendő az idei árvíz -, amelyben a lakosok közötti sikeres helytállás és
összetartás segített továbblendülni ezen akadályon.
Napjainkban sokak számára a mindennapi megélhetés és önfenntartás is nehézségeket okoz,
amelyet az Önkormányzat saját korlátain belül, erejéhez mérten próbál enyhíteni. A jövőbeni
tervek között szerepel minél több munkalehetőség kialakítása, pályázati lehetőségek
kihasználása, lakosság széleskörű támogatása és ez által településünk fejlődése.
A Képviselő Testület legjobb tudása szerint a Polgármester úr irányításával összhangban
végezte munkáját. Mindezeknek köszönhető azon kedvező változások, amelyek
településünkön történtek.
Bízom benne, hogy a közeljövőben az összetartás, együttes közreműködés és a béke még
inkább dominál majd Hernádszentandrás lakosai között, amely csakis községünk javát
szolgálja, és életünk mindennapjait teszi élhetővé.”

Tamásné Szigetvári Éva, képviselő:
„Hogyan is láttam az elmúlt négy év képviselőtestületi munkáját? Erről szeretnék egy pár
gondolatot elmondani.
Második ciklusban vagyok képviselő. Harminc éve óvodánk vezetője. Az intézménynek
ismerem a múltját, jelenét, a jövőjéről pedig még sok szép elképzeléseim vannak.
Képviselőségemnek az a célja, hogy a köz érdekében tevékenykedhessek, valamint
képviseljem intézményünket.
A község elindult a fejlődés útján, amihez mi képviselők is hozzájárulhattunk. Támogattuk a jó
célkitűzéseket a község fejlődése érdekében. Hernádszentandráson is, mint mindenütt, nehéz
az élet; nagy a munkanélküliség. Nagyon fontos lenne a munkahelyteremtés. Bízom benne,
hogy a közeljövőben ez is megvalósul majd. Sokat köszönhetünk a közmunkásoknak, akik
szépítik, rendben tartják a falut. Az árvízvédelemnél, maximálisan kiveszik részüket. Segítenek
a nehezebb munkák elvégzésében az idősebbeknek, éjszaka vigyáznak a község nyugalmára.
A faluban mozgalmas élet folyik, ellátogatnak hozzánk híres emberek; politikusok, művészek.
Színvonalas rendezvények sorozata valósult meg, ahol szép eredmények születtek; Pl.:
Kihívás Napja, Őszi Tehetségkutató Fesztivál, ahol egy alkalommal, mint zsűritag is részt
vehettem. Nyári rendezvényeinknek új színtere lett a szabadtéri színpad és annak környéke.
Ezek a rendezvények szórakozást, kikapcsolódást jelentenek a község lakói számára.
Erősödik az egymáshoz való tartozás, és maradandó élményt nyújt mindenki számára.
Önkormányzatunk az elmúlt négy évben számos pályázati kiírásra nyújtott be pályázatott, és
nyert is támogatást. A tervek nagy része megvalósult, ezeket azonban hosszú lenne felsorolni.
Az elért eredményekről a polgármester úr úgyis részletesen tájékoztatja majd Önöket.
A képviselőtestület munkáját munkaterv szerint végzi. Önkormányzatunk takarékos
gazdálkodásra törekedett. Képviselő munkánkat nem csak az üléseken való aktív részvétel
jellemezte, hanem törekedtünk arra, hogy előre lássunk, és közösen hozzunk jó cél érdekében
jó döntéseket. Igyekeztünk a nyílt, őszinte, de nem személyeskedő légkör megteremtésére, ha
adódtak konfliktusok, azok megoldására. Nemcsak szellemileg, hanem fizikailag is rengeteget
dolgoztunk a négy évben.
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Véleményem szerint: egy képviselőnek azokat a feladatokat is fel kell vállalni, amelyek nem
népszerűek számára. Elengedhetetlen, hogy megtalálja a megfelelő hangnemet az
emberekkel. Azt a tiszteletet, megértést, kedvességet várhatjuk el az emberektől, amit mi
adunk nekik. Számomra fontos a széles látókör, a politikai tájékozottság, az emberek
véleménye. Egy képviselő legyen kezdeményező, kitartó, kudarctűrő, megegyezésre törekvő.
A négy év alatt önkormányzati dolgozókkal, képviselőtársaimmal a jó kapcsolattartásra
törekedtem. Ebben a testületben jól éreztem magam, szerettünk együtt dolgozni.
Megtisztelő számomra, hogy képviselő lehettem. Úgy gondolom, aktívan kivettem részem az
önkormányzati munkából. Az elkövetkezendő négy évben is szeretnék a képviselőtestület
tagjai közé tartozni, munkámmal a község és az emberek érdekeit szolgálni.”

A jövő útjai:
• Foglalkoztatás
-

Biogazdálkodás „félpiaci” struktúrában a rendelkezésre álló földterületek bevonásával
Helyi termékek megjelenítése, előállítása, értékesítése
Foglalkoztatás ösztönzés, más szektorok bevonása
Közfoglalkoztatás

• Oktatás – Nevelés
-

Hernád-völgyi Tanoda működtetése, fejlesztése
Felnőttképzés, tanácsadás
Mentális felzárkóztatás, Életmód-programok

• Turizmus
-

Ökopark kialakítása a Holtág mentén élővilág-bemutatóhelyek, sétautak, kalandpark,
csónakázási, tutajozási lehetőségek kínálatával
Sátorozóhely, vizesblokkok kialakítása
A rekreáció és a rehabilitáció feltételeinek biztosítása az "érintetlen természeti
környezet" segítségével gyermekek és egyéb korosztály számára egyaránt.
Régi falusi élet - gasztronómia, szokások, népviselet, mindennapi élet, gazdaudvar
állat,- és növénykultúra - bemutatása, kínálata néhány parasztház korhű felújításával,
tájházzá, illetve korabeli jelleget tükröző szálláshellyé való átalakítással

• Rendezvények
-

Éves, kiszámítható rendezvénynaptár (szponzorok, pályázati források bevonásával)
Állandó hernádszentandrási rendezvények 2010-ben és a következő években:
1. Megemlékezések történelmi eseményeinkről
2. Trianon-emléknap
3. Kihívás Napja
4. Keresztyén gyermektábor
5. Hernád Fesztivál (2-3 naposra bővítve az évek során…)
6. „Szentandrás Kupa” – kispályás labdarúgó torna
7. „Szentandrás Íze” Főzőverseny
8. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál
9. „Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat
10. Szépkorúak Ünnepe
11. Mindenki Karácsonya
12. Adventi koncert
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• Települési arculat
-

-

Sportpálya környezetének megújítása (Öltöző: vizesblokk kialakítása, nyílászáró csere,
fűtés kiépítése, edzőterem kialakítása; Sportpálya: kosárlabda palánk, röplabdaháló
tartóoszlopok felállítása, játszótéri játékok korszerűsítése, renoválása, kerítés
stabilizálása, felújítása)
Járdaépítési program folytatása
Felszíni vízelvezető rendszer korszerűsítése, kiépítése
Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad területének látványosabbá és vonzóbbá tétele
kerítéssel, parkosítással.
Körjegyzőség Kirendeltségének felújítása, ügyfélváró kialakítása
Piactér és kulturált zöldfelület, parkoló kialakítása a vegyesbolt mögötti téren
Temető parkosítása, vizesblokk kialakítása
Iskola épületének és udvarának felújítása
Fásítási és virágosítási program
Egységes szerkezetű köztéri bútorzat elhelyezése a település egészén
Óvodai játszótér kialakítása

Jegyzői szemszögből:
Ignáczné dr. Brunclik Edina, körjegyző:
„Polgármester Úr kérésének eleget téve, néhány mondatban szeretném összefoglalni a
jelenlegi, hamarosan lezáruló önkormányzati ciklust – ahogyan én láttam: a köztisztviselő, a
körjegyző.
Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a települést csak a ciklus közepén ismertem meg,
ugyanis 2008. január 01. napjától dolgozom itt körjegyzőként. Ez a viszonylag rövid időszak is
bővelkedett azonban eseményekben, feladatokban, kihívásokban. A jegyző feladata többek
közt a polgármester és a Képviselő-testület munkájának segítése, a döntések előkészítése, ill.
végrehajtása. Szerencsére volt dolgom bőven.
2008. év elején dr. Szántó Marianna mb. jegyzőtől olyan hivatalt, ill. települést vehettem át,
ahol az igazgatási feladatellátás a törvényes mederben folyt, a hivatalban a kolléganők
munkamorálja és teljesítőképessége pedig példamutató volt. A Polgármester Úr – a
hatáskörökkel tisztában lévén – a maga területén, a maga energikusságával tette a dolgát. A
Képviselő-testület tagjai is valamennyien tettre készen, aktívan vettek részt az önkormányzati
munkában. Nem volt nehéz beilleszkedni, és tenni a dolgom.
Örömmel láttam, hogy a polgármester és alpolgármester urak, valamint a képviselő asszonyok
mindannyian magukénak érzik a települést, így minden alkalmat megragadtak, hogy
elősegítsék annak fejlődését. A bevételi források csökkentek, a kiadások nőttek, de ez sem
szegte kedvét a Testületnek. A fenntarthatóságot, gazdaságosságot, takarékosságot tartották
mindig szem előtt. Ennek jegyében csökkentették le a képviselői tiszteletdíjukat is a törvényi
minimum alá, mondván, ha megszorítás van, magukkal kezdik.
Ha valamilyen kulturális, sport- vagy egyéb rendezvény volt, kivétel nélkül kivették a részüket a
munkából: úgy az előkészületekben, mint a bonyolításban. Sem az időt, sem az energiát, sem
az anyagiakat nem sajnálták, sőt családostul jöttek, ha a közösségi munkáról volt szó. Ha
kellett, falunapra főztek, ha kellett, homokzsákot pakoltak, ügyeletben váltották egymást az
árvizes időszakban.
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A településfejlesztést kiemelten kezelték. Ennek megfelelően minden olyan pályázati
lehetőséget kihasználtak, amiből a település profitálhatott: lett új színpadunk, a falu útjai
felújításra kerültek, a rászorulók jelképes összegért számítógéphez jutottak és elérhetővé vált
számukra is a világháló (WIFI falu lettünk), kis ráfordítással új falugondnoki autót kaptunk a
régi helyett, akadálymentes lett a Gondozási Központ épülete, felújításra került a régi
iskolaépület, részben a sportöltöző is, folyamatosan zajlik a parkosítás, fásítás, tereprendezés
és még sorolhatnám.
Az egyre csökkenő finanszírozás ellenére is folyamatosan részt veszünk a szociális
földprogramban, a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban és támogatást kapnak az általános
és középiskolás diákok is a tanévkezdéskor. A munkahelyteremtés alapjait is igyekeztek
lerakni a biogazdálkodás beindításával összefüggő pályázattal. Emellett szép, rendezett a
falukép, ahová jó bejönni.
Ahogy próbálom felidézni, számba venni az elmúlt időszak történéseit, eszembe jut, mi lehet a
titok? Mi az, ami előidézte ezt a viszonylag gyors fejlődést, a pezsgést?
Azt gondolom, hogy nem más, mint a közös cél és akarat.
Szerencsésnek mondhatják magukat a hernádszentandrásiak, mert ebben a ciklusban olyan
polgármesterük és testületük volt, akik sokszor parázs vitákat követően, de egy irányba – a jó
irányba – vitték a falu szekerét.
Sok szerencsét, minden jót kívánok a jövőben mindannyiuknak, jó volt Önökkel / Veletek
együtt dolgozni!
Természetesen ebben a testületben is megvoltak az eltérő szemléletmódok, mentalitások, a
különböző személyiségek, de megvolt bennük a befogadó- és kompromisszumkészség, az
elfogadás, a realitás, az ésszerűség. És persze egy olyan vezető, a polgármester, aki jó
vezetői adottságokkal, sok kreativitással és menedzser-típusú szemlélettel van megáldva.
Mindez együtt járult hozzá ahhoz, hogy egy sikeres, termékeny és viszonylag nyugodt ciklust
zárhatunk.
Véleményem szerint a következő testület szép hagyományokat, jó örökséget vihet tovább. Én
személy szerint mindent meg fogok tenni a jövőben is, hogy a polgármester és a képviselőtestület munkáját segítsem és település fejlődése, a lendület ne csökkenjen.
Kérem Önöket, hernádszentandrási választópolgárokat, hogy éljenek választójogukkal,
menjenek el szavazni, hisz most minden Önökön múlik! A helyhatósági választáson induló
jelölteknek pedig minden jót kívánok!”

Dúl Miklósné, megbízott körjegyző:
„Nehéz helyzetben éreztem magam mikor megkért Üveges Gábor polgármester Úr, hogy írjak
egy rövid értékelést a képviselő testülettel eltöltött egy évről. Annyi minden jutott eszembe,
annyit mindent le szerettem volna írni.
Mikor a számítógép elé ültem és ujjaim a billentyűzetre tettem, gondolataim nem sikerült
mondatokba öntenem.
Gondolkodtam, és írni kezdtem, szükséges volt visszanézni az elmúlt hónapok történéseibe,
értékelni kezdtem saját teljesítményemet is.
A jegyzői feladat és határkör mellett, melyek voltak a legfontosabbak számomra:
információszerzés, kapcsolattartás és tárgyalások, kommunikáció, rendkívüli
események kezelése, új feladatok, ismerkedés, tájékoztatás….
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A mb. körjegyzői munkakört 2010. szeptember 01. napján vettem át, majd ezt követően
hozzákezdtem a munkához.
Véleményem szerint a Képviselő-testület döntéseivel megfelelő személyi és tárgyi feltételeket
biztosított a hivatali feladatok ellátása érdekében, illetve, hogy a Képviselő-testület által
meghatározott kiemelt célokat a Körjegyzőség Kirendeltsége megvalósította, melynek ékes
bizonyítéka az, hogy ellenőrzések során szabálytalanságokat nem találnak. A társulási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően működtek társulásaink.
Sok újat láttam, tapasztaltam a településen úgy, mint közös munka, rendezvények, a képviselő
testület közös munkavállalása, az emberek összetartozása…
Köszönöm a képviselő testület minden tagjának azt a sok segítséget, melyet munkámhoz
kaptam!

Antoine de Saint-Exupéry:
„Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen
osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek
mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek,
visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság
kimondásához!”
kimondásához!”
„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni.
Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.”
tovább.”
„- Nálatok - mondta a kis herceg - az emberek egyetlen kertben ötezer
ötezer rózsát nevelnek.
Mégse találják meg, amit keresnek.
- Nem találják meg - mondtam.
- Pedig egyetlen rózsában vagy egy korty vízben megtalálhatnák...
- Minden bizonnyal - feleltem.
- Csakhogy a szem vak - tette hozzá a kis herceg. - A szívünkkel kell keresni
keresni…”
esni…”
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Ép test – Ép lélek
Ember és természet – Emberi természet I.
A természet körülvesz bennünket. A természet részei vagyunk. Vele és általa létezünk.
Áltathatjuk magunkat azzal, hogy az ember bármire képes, fejlett agyának és civilizált
gondolkodásának köszönhetően bármilyen körülmények közepette életben tud maradni. Talán.
Az igazság azonban az, hogy teljes és boldog élete csak akkor lehet, ha harmóniában marad a
természettel, más élőlényekkel. Így lettünk megalkotva. Így áll össze a részekből az egész.
Ugyanis mi mindannyian: emberek, állatok, növények és a különböző természeti
képződmények egy nagyobb egész részei vagyunk. Egy körforgás, egy lánc, melynek minden
szeme összekapcsolódik, és mindegyikre szükség van az egészséges működéshez.
Valamennyiünk sorsa összefonódik. Egy aprónak tűnő változás számos életre, történésre lehet
hatással, melynek mértékét lehet, hogy el sem tudjuk képzelni. Így kerek a világ. Ettől
csodálatos az Élet.
Az ember mégis lépten-nyomon lerombolja, lábbal tiporja ezt a Csodát. Megkérdőjelezi, sőt
megtagadja az ősidők óta létező, magasabb rendű törvényeket és értékeket. Porrá zúzza,
hamuvá égeti a természet kincseit, hogy helyükre építse saját szürke, sivár, talmi értékektől,
bűnöktől, szennytől és mérgektől hemzsegő, önzéssel fertőzött, lélekromboló világát. Egy
világot, mely már születésétől fogva haldoklik. Nincs, ami táplálja. Egyre inkább fogyatkozik
belőle az éltető erő. A szeretet, a békesség, a tisztelet, a türelem, az elfogadás, a bizalom és a
hit – lassan halványuló emlékekké válnak.
Helyüket fokozatosan átveszi a gyűlölet, az önzés, a sürgetés, az elutasítás, az indulat, a
bizalmatlanság és a félelem. Ez történik, de csak, ha engedjük.
Jó, ha tudjuk, van választási lehetőségünk. Nem mindig irányíthatjuk a körülményeket, de
eldönthetjük, hogyan akarunk élni. Emberek akarunk-e maradni a szó legnemesebb
értelmében, olyanná akarunk-e válni, amilyen célra valóban teremtettek bennünket, vagy
megelégszünk azzal, hogy pusztán silány ember-utánzatok módjára ösztönlényként rohanjunk
át az éveken.
Az Életet választod vagy a vegetálást? Ha eljön a vég, a halált várod vagy a pusztulást?
Isten felé fordítottad arcod, vagy a pénz, a hatalom és az önhittség vált az isteneddé?
Ismered a valódi, önzetlen Szeretetet, vagy csupán összetéveszted a szeretet álnév mögött
bujkáló birtoklási vágy és magánytól való félelem érzésével?
Van benned részvét és együttérzés más élőlények iránt, vagy csak kizsákmányolod,
használod és eldobod őket?
Van benned elég bátorság, hogy magadba nézz, és őszintén megválaszold ezeket a
kérdéseket?
Van bátorságod változtatni?
Kristóf Adrienn
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Receptgyűjtemény:
/a hernádszentandrási konyhák ízei…/
Ecetes Szilva
2 kg kemény, magvas szilvát megmosunk.
Majd tálba teszünk 40 dkg cukrot 4 dl
vízzel, 1 dl 10%-os ecettel, fahéjjal, (egész)
szegfűszeggel felforralunk és ezzel a szilvát
leforrázzuk, lefedjük plédbe tesszük és
letakarjuk, hogy melegben legyen. Néha
megkavarjuk.
(Ha
délelőtt
csináljuk,
másnap mikor kihűl, üvegekbe rakjuk,
tetejére pici szalicilt teszünk és lekötjük.)
Fahéj üvegekre számítva 3-4 darab nem
nagy szegfűszeg pedig 8-10 darab.
Pecsenyéhez illő körítés.

Üvegekbe rakjuk, mindegyik üveg tetejére 1
kanál cukrot öntünk, majd légmentesen
lezárjuk.
Tésztához, szilvás gombóchoz, húsokhoz
használjuk.

Csacsifül
Hozzávalók:
0,5 kg liszt
0,25 kg zsír (lehet felébe Rama is)
1 egész élesztő
pici só
2-3 ek. cukor
1,5 – 2 dl tejföl

Szilva nyersen
Elkészítése:
Hozzávalók:
5 kg szilva, 1,5 kg cukor, 1 dkg szalicil
A szilvát megmossuk, a vizet
lecsorgatjuk róla és kimagozzuk.

jól

Tálba rakjuk és rátesszük a cukrot, szalicilt,
összekeverjük. Fedjük le és hagyjuk 24 órát
állni,
közben
többször megkavarjuk.

A hozzávalókat összegyúrjuk, majd
kinyújtjuk, kis négyzetekre vágjuk a tésztát
és ebbe kerül a töltelék. Összehajtjuk és
megsütjük világos barnára. Még melegen
vaníliás porcukorral meghintjük. A töltelék
bármi lehet pl.: túró, dió, mák, szilvalekvár,
magozott meggy. Jó sütést!

„Mert mi fontos? Az élet. Más semmi, csak az az egy.
Az élet: a nyugodt és megelégedett élet, melyben az ember békét köt önmagával és a világgal, és nem
vágyik sehova és semmire, még arra sem, hogy teljék az idő.
Ezt talán boldogságnak lehetne nevezni, pedig nem az.
A boldogság már nyugtalanító és aggodalmat ébreszt. Félelmet, hogy egyszer véget ér.
A nyugalom az maga a végtelenség, bölcs, szelíd, emberséges élet: úgy folyik, hogyha közben véget
érne, nem is venné talán észre az ember…”
ember…”
/Wass Albert/
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Aktuális:
●

Önkormányzati választás 2010. október 3. /vasárnap/ 6.00 – 19.00
Választható:
- 1 fő polgármester
- 4 fő képviselő
Polgármester jelölt:
- Üveges Gábor független
Képviselő jelölt:
- Bártfai Béla független
- Batyi János független
- Budai Sándor független
- Ignácz Melinda független
- Kavasánszki István független
- Kiss Attila független
- Lajhó Dezsőné független
- Magyar Péter Tamás független
- Magyarné Schulcz Mária Gizella független
- Molnár Ferenc János független
- Pongrácz Istvánné független
- Szacsuri István független
- Szűcs Józsefné független
- Tamásné Szigetvári Éva független
„Kérem Önöket, döntsenek felelősen október 3-án, bízzák azokra Hernádszentandrás
sorsát, akikre önmagukat is rá mernék bízni, akik felelős gondolkodású, felkészült
emberek, akik képesek arra, hogy jó célért együtt dolgozzanak Önökkel és Önökért,
akik hisznek Hernádszentandrás szebb és eredményesebb jövőjében,
és képesek is mindezt megvalósítani!”
/Üveges Gábor polgármester/

●

IV. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál (2010. október 15-16.)
-

2010. október 15. (péntek) 9.00 óra: Vers-kategória
2010. október 16. (szombat) 10.00 óra: Ének-kategória, Zene-kategória

A Fesztivál részleteivel kapcsolatban a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

●

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!

