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Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!
Úgy érzem, Hernádszentandrás és egész Magyarország
életében a 2010-es esztendő rendkívüli próbatételei
nem voltak véletlenek és hiábavalók, továbbá számos
tanulsággal szolgáltak mindannyiunk számára.
Az esztendő legfontosabb ünnepéhez közeledve talán
más hangulatú sorokat várna most a szerzőtől a Kedves
Olvasó…
A számvetéshez, a mérlegkészítéshez ugyanakkor
elkerülhetetlen, hogy beszéljünk néhány érzékeny
területet érintő kérdésről.
A XXI. századi ember – fogalmazzunk egyértelműen:
mi magunk – minden korábbinál nagyobb rombolást
hajt végre testében, lelkében, és ezáltal az őt körülvevő
világban.
Tapasztalható, hogy egyre kevésbé tisztelünk Istent,
embert, értékeket, hagyományt, kort, méltóságot,
tudást, természetet...
Napjaink embere azt hiszi, ő forgatja a világ kerekét, és
róla szól minden, mely egyben feljogosítja arra, hogy
bármit megengedjen magának. Függetlenül attól, hogy
csak használ, kihasznál, és képtelen teremteni…
Mert többségében képtelen teremteni! Pedig a teremtés
nemes képességét mi is megkaptuk… Ugyanakkor
könnyebb nem élni vele, inkább széthordani, pusztítani
mindazt, amit apáink, nagyapáink örökül hagytak
nekünk…
Egy világrend pedig, ha azt sugalmazza, vagy legalábbis
cinkos módon hallgatólagosan támogatja és életben
tartja a romboló, kártékony erőket, akkor hozzájárul
ahhoz, hogy önmagát eméssze fel, és beigazolódjon az,
hogy az ember képtelen tanulni hibáiból…
Azt kell látni, hogy nem fogtak az emberi jellemen az
eltelt évszázadok semmit sem… Ugyanolyan silány és
értéktelen és gyarló massza ez, mint a Paradicsomból
való kitaszítás pillanatában… ne ringassuk magunkat
hamis illúziókban, „nem változott az emberi anyag…”
A Sors természetesen előbb vagy utóbb helyre tesz és
elrendez mindent és mindenkit, néha ugyan nem az
emberi időszámítás és logika mentén…
Ha van olyan, hogy Igazság, akkor az áll hozzá a
legközelebb, hogy mindenkinek az az élet adasson,
amiért, ahogyan és amennyit tesz a mindennapokban.
Érdemes tükörbe néznünk a Szeretet Ünnepe előtt, és
ha nem tetszik, amit látunk, az nem a tükör hibája…
Üveges Gábor
polgármester
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Felhívás a kutyatulajdonosokhoz
Településünkön - a képviselőtestület határozatának értelmében - ez év őszén elkezdődött egy
folyamat, melynek célja az állattartási kultúra minőségének javítása, állatok és emberek
harmonikus együttélésének megteremtése a mindenkor hatályos jogszabályokkal
összhangban. Nagy hangsúlyt helyeztünk a háztartások jelentős százalékéban előforduló ebek
tartási körülményeinek megváltoztatására.
Első lépésként megkezdődött a Hernádszentandráson élő valamennyi eb hivatalos
nyilvántartásba vétele, hogy világos kép álljon rendelkezésre arról, milyen számban vannak
jelen kutyák a településen, kihez tartoznak, megkapták-e az évente kötelezően beadandó
védőoltásukat, és megfelelő körülmények között tartják-e őket tulajdonosaik.
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a jelenleg hatályos állatvédelmi törvény, valamint
Hernádszentandrás község állattartási rendelete egyértelmű szabályozásokat fogalmaz meg
az állattartás elfogadható módjára vonatkozóan. A jogszabályok megsértése birság
fizetését, súlyosabb esetben peres eljárást vonhat maga után.
A nyilvántartásba vételi eljárás során valamennyi kutyatulajdonos kézhez kap egy rövid
kivonatot a jelenleg hatályos állatvédelmi törvényből, mely egyben útmutatóként is szolgál
ahhoz, hogy a tulajdonukban lévő kutyával hogyan bánjanak, hogyan alakítsák ki
életkörülményeit. Kiemelten fontosak a következők:
1. A kutya számára az a legmegfelelőbb, ha szabadon tartózkodhat a lakóingatlanhoz
tartozó telek határain belül. Ebet állandóan láncon tartani TILOS. Amennyiben mégis
erre kerül a sor, biztosítani kell számára minimum 10 négyzetméter mozgásteret.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:
- vagy futóláncot kell alkalmazni, mely esetben a feszített és a futó részek hosszának
összege min. 5 méter, a futó rész min. 3 méter legyen,
- vagy legalább 4 méter hosszú láncra kötni.
Az eb nyakára TILOS láncot, huzalt, madzagot vagy bármi olyan eszközt tenni, ami
sérülést okozhat. Kizárólag a textil vagy bőr nyakörv az elfogadható.
A kutya számára megkötés esetén is rendszeresen (minden nap) biztosítani kell a
szabad mozgás lehetőségét biztonságos keretek között.
2. A kutya számára álljon rendelkezésre egy bármikor hozzáférhető, biztonságos, fedett,
falakkal körülhatárolt helyiség vagy kutyaház, amely védelmet biztosít számára az
időjárás viszontagságaival szemben.
3. Biztosítani kell a kutya számára a fajnak megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot.
(Az NEM ELEGENDŐ, ha valaki moslékkal eteti a kutyáját, aminek a jelentős része
kenyér vagy krumpli. A kutya HÚSEVŐ állat, ezért húsfélét rendszeresen kell kapnia!
Ha házilag nem tudjuk összeállítani egészséges arányban a kutya táplálékát, akkor
egészítsük ki gyárilag előállított kutyaeledellel.)

2

SZENTANDRÁSI HÍRMONDÓ

4. A kutya rendszeresen férjen hozzá ivóvízhez!
5. Betegség vagy sérülés esetén a kutyát NE HAGYJUK SZENVEDNI, biztosítani kell
számára a megfelelő állatorvosi ellátást!
6. A kutyának indokolatlanul, szándékosan fájdalmat, szenvedést okozni NEM
SZABAD!
7. Gondoskodni kell arról, hogy a kutya a kötelező évenkénti veszettség oltását mindig
megkapja! Az oltási könyvet meg kell őrizni!
8. A kutya a gazdája felügyelete nélkül NEM tartózkodhat közterületen, nem
kóborolhat magányosan az utcán!
9. Ingatlanonként maximum 3 kutya tartása engedélyezett.
10. Amennyiben valamely hernádszentandrási lakos új kutyát fogad az otthonába (amely
a nyilvántartásban még nem szerepel) köteles azt a Körjegyzőség Kirendeltségén egy
adatlap kitöltésével BEJELENTENI.
Az ebnyilvántartás elkészítése után a munka nem ér véget. Az önkormányzat érvényt
kíván szerezni a jogszabályoknak, így a kutyák és emberek kiegyensúlyozott
együttélése érdekében az ebek tartási körülményeinek figyelemmel kísérése folyamatos
lesz.
A kutyák hús-vér élőlények. Mint a legtöbb élőlény ők is képesek arra, hogy érezzék a
fájdalmat, félelmet és szenvedést. Mint minden élőlénynek, nekik is vannak különböző
szükségleteik. Ha fájdalmat okozunk nekik, vagy nem elégítjük ki a szükségleteiket, akkor
igenis ők is képesek arra, hogy boldogtalanságot, frusztrációt érezzenek.
Az emberek elvárják tőlük, hogy őrizzék a házat, jelezzék az idegenek közeledtét és még
sorolhatnám, és cserébe sokan nem hogy adnának nekik, inkább elvesznek tőlük. Elveszik a
szabadságukat, az egészségüket, elveszik a lehetőségüket arra, hogy kutyához, élőlényhez
méltó módon éljenek.
Nem kötelező kutyát tartani. A kutyatartás pénzt, időt és energiát igényel. Csak annak
javasoljuk, hogy kutyát fogadjon az otthonába, aki mindezt nem sajnálja tőle!

„Ha az ünnep elérkezik életedben,
életedben, akkor ünnepelj egészen…
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen
feltétlenül, milyen
milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás…”
rendhagyás…”
/Márai Sándor/
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Karácsonyi gondolatok
/Cseri Kálmán – Pasarét, 2008. december 25./
Alapige: János 3,16
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.”
„Imádkozzunk!
Mennyei Édesatyánk, olyan sok szépet szoktunk szavalni a szeretetről, és olyan kevés igazi
szeretet van a szívünkben. Magasztalunk téged, mert te magad vagy ez a szeretet.
Köszönjük, hogy karácsony csodája is a te szereteted bizonyítéka. Köszönjük, hogy Jézus
Krisztusban te magad jöttél utánunk, hogy segíts rajtunk.
Áldunk téged, megváltó Urunk, Krisztusunk, hogy benned érdemi, valóságos segítséget
kaptunk. Köszönjük, hogy igaz az angyalok karácsonyi prédikációja: Szabadító született
nekünk tebenned.
Dicsőítünk mindazért, amiből már eddig megszabadítottál minket. Bízunk abban, hogy a
benned hívőket az Isten fiainak teljes szabadságára segíted el.
Köszönjük, hogy itt lehetünk a te színed előtt ezen a szép ünnepen. Könyörülj rajtunk, hogy ne
hiába legyünk itt. Szentlelked világosítsa meg értelmünket, és bátorítson minket, hogy teljes
bizalommal kinyissuk a szívünket előtted. Te pedig ajándékozz meg minket olyan igével,
amivel egészen újjáteremted az életünket.
Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy a karácsonyi örömhír minket is mindenféle gondunk és
nehézségünk között megtöltsön azzal a soha el nem múló örömmel, amivel csak te tudod
megajándékozni a tiéidet.
Így figyelünk most rád, kérünk, hogy munkálkodj bennünk és végezd el azt, aminek most van
az ideje, mi pedig nem akarjuk ezt nehezíteni. Olyan nagy szükségünk van rád, ne maradj
távol, emelj közel magadhoz. Beszélj velünk és ajándékozz meg minket. Ámen.”
Igehirdetés
„Karácsonykor Jézus Krisztus földre jöttére emlékezünk. Nem tudjuk, hogy pontosan melyik
napon hozta világra az Ő emberi testét Mária, de ez teljesen mindegy is. Mindenesetre van
egy nap, amikor különösen hálát adunk ezért. Az igazi az lenne, ha naponta megköszönnénk a
karácsony csodáját. Hogy mikor történt, annál fontosabb az, hogy miért. Miért volt szükség
arra, hogy a láthatatlan Lélek-Isten magára vegye a mi emberi testünket, és eljöjjön ide
közénk?
Jézus Krisztusnak most hallott tömör mondatából próbáljuk megérteni, hogy mit jelent az, hogy
Isten szereti ezt az ellene fellázadt világot. Mit jelent az, hogy aki hisz Jézusban, az nem
pusztul el, hanem élete lesz? Miért történt tehát karácsony?
Azért, mert mi nem tudtunk felemelkedni Istenhez. Így, Isten nélkül pedig mérhetetlenül
szenvedünk sokféle nyomorúságunk miatt. Isten tudniillik az embert az önmagával való
közösségre teremtette. Ez volt az a közeg, amiben igazán emberként élhetett teljes, tartalmas,
értelmes életet, amiben kibontakozhatott, ami valóban megérdemelte ezt a megjelölést: élet.
Amikor az ember fellázadt Isten ellen, ez a közösség szakadt meg, és ennek következtében
ránk szakadt egy csomó olyan nyomorúság, ami miatt ma is szenvedünk.
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Alapvető válságba került az ember élete, és ennek a következménye minden egyéb válság,
amivel nem tudunk megbirkózni. Ez a mostani is. A gazdasági válságok is, az erkölcsi válság
is, a hitbeli válság is, az a sok bizonytalanság, ami meggyötri az embereket, ennek az Istentől
való elszakadásnak a következménye. A betegség, a szenvedés, a fájdalom azelőtt nem volt,
Isten azt nem teremtette bele a világba. A válások, a háborúk, a gyűlölködés, minden
gyilkosság, a holokausztok, az éhezés, a nélkülözés, minden nyomorúság, amivel szemben
alapvetően tehetetlenül állunk, ennek az Istentől való elszakadásnak a következménye.
A végső következménye pedig az lett, hogy az Isten nélkül maradt embernek Isten nélkül kell
eltöltenie az örökkévalóságot is, tudatos állapotban. Ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Ezt a
legtöbben nem veszik komolyan. Talán még soha nem is gondoltunk bele, hogy mit jelent ez
személyesen nekünk. A legszörnyűbb következménye az Isten elleni lázadásunknak ez.
Beleesett tehát az ember egy olyan gödörbe, amiből nem tud kimászni, és nem segít a
tudománya sem, a technikája sem, csak valami külső erő tudna minket innen kiszabadítani.
Ezért jött utánunk maga Isten Jézus Krisztus személyében. Ezért történt a karácsony, hogy
legyen valaki, akibe megkapaszkodhatunk, és aki képes is kiemelni minket ebből a
mélységből, ahol szenvedünk.
Ez a Krisztusba való belekapaszkodás a hit. "Hogy aki hisz Őbenne... - olvastuk itt -, az el ne
vesszen, hanem örök élete legyen."
Ehhez persze arra a felismerésre kell eljutnia az embernek, hogy nem tudok magamon
segíteni, de nem mondok le arról, hogy kiszabadulhassak innen, hiszen Isten minőségileg más
életre teremtett engem, és lehetséges oda eljutni. Ha csak úgy lehetséges, hogy engedem,
hogy Jézus kiemeljen, akkor előre megköszönöm neki és belekapaszkodom. Ezt jelenti hinni.
Istennek ez az utánunk hajoló mozdulata pedig az, amit a Biblia így fogalmaz: "úgy szerette
Isten ezt a világot", ezt a tőle elszakadt, vele szembefordult, Őt negligáló, ellene fellázad
világot.
Mi jellemzi Isten szeretetét? Jellemzi mindenekelőtt ez: kezdeményező szeretet. Mi még
semmit nem tettünk a hozzá való közeledés érdekében, nem is nagyon tudnánk közeledni
abból a helyzetből, amibe kerültünk, de Ő mindent megtett azért, hogy helyreálljon a
megszakadt kapcsolat.
Isten szeretete feltétel nélküli. Ezt nem lehet megérdemelni, ezért nem kell semmit sem
felmutatnunk, nem kell semmit teljesíteni, hogy annak fejében majd kapjunk szeretetet. Az Ő
számára elég, hogy rászorulunk erre a szeretetre, és azért szeret minket.
Isten szeretetét jellemzi, hogy nem annak lát minket, akik most vagyunk, hanem akik majd
leszünk. Tehát nem ebben az elesett, gödörbe esett, tehetetlen, lázadó állapotban minősít
minket és foglalkozik velünk, hanem már most annak lát, akivé majd formálódunk az Ő
szeretetében.
Jézus szerette Pétert, pedig Péter sokáig még olyan volt, amilyen Jézus nélkül volt. De Jézus
nem az okoskodó, ellenkező, Őt kioktató és megtagadó tanítványt látta, hanem azt, aki majd
egyszer mindenre kész lesz Őérte és másokért. És éppen ez a meg nem érdemelt, de
folyamatosan rááradó szeretet formálta őt ilyenné.
Tudniillik Isten szeretetét ez is jellemzi, hogy formáló ereje van. Előhív belőlünk bennünk rejtve
meglévő értékeket. Sőt, belénk teremt bennünk meg sem levő értékeket, mert az Isten
szeretetének teremtő ereje is van. Ő annak ellenére szeret minket, hogy ilyenek vagyunk,
amilyenek, hogy ne maradjunk ilyenek. Ő nem azt mondja: szeretlek, ha megváltozol, hanem
azt mondja: szeretlek így ahogy vagy, aztán majd éppen ennek következtében meg fogsz
változni.
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Amikor tehát a Biblia Isten szeretetéről beszél, akkor mindig olyan magatartásról van szó,
amelyik elfogad minket így, ahogy vagyunk. Megért akkor is, ha sok mindennel nem ért egyet,
amit most még gondolunk és teszünk. Isten szeretete és az irántunk való magatartása nem
függ a mi magatartásunktól. Az nem reflexió, nem válasz valamire, ezért tud legrosszabb
esetben egyoldalúan is szeretni bennünket; és mindig a mi érdekeinket nézi, amikor szeret,
ezért egyenletesen, megbízhatóan lehet rá számítani.
Ez a szeretet öltött testet egy konkrét személyben, és ez Jézus.
Azt olvastuk a János leveléből, hogy Jézus a bizonyítéka annak, hogy Isten szeret minket.
"Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát elküldte Isten a
világba, hogy éljünk Őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az,
hogy Ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért."
Engesztelő áldozatul -, mert szeretet és áldozat mindig karonfogva járnak. Mert a szeretet
mindig abban konkretizálódik, hogy ad. Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát
adta. Ezért karácsony és nagypéntek mélyen összetartozik. Tulajdonképpen egy és ugyanaz
Jézus személyében és szolgálatában. Szeretetből adta az Ő Fiát váltságul a mi bűneinkért.
Hinni azt jelenti, hogy ezt valaki komolyan veszi és önmagára nézve is érvényesnek tekinti. Aki
így hisz, az megkapaszkodott Jézusban, és ez a vele helyreállt kapcsolat maga az élet: hogy
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Nem kell azt bizonygatni, hogy kivétel nélkül minden ember erre a szeretetre vágyik.
Ugyanakkor szomorúan kell tapasztalnunk, hogy nem tudunk így szeretni. Egy sor hamis
azonosítás fészkelte magát be a fejünkbe.
A szeretetet azonosítjuk egy csomó dologgal, ami nem az. Most csak kettőt említek, ami a
lelkigondozói szolgálat során a leggyakrabban előfordul.
Az egyik, amikor a szeretet üzletté silányul. A másik az - és ez még a jobbik eset -, amikor
csupán gondoskodás lesz belőle.
Amikor üzletté silányul, azt szemléltetik a karácsonyi szokások, amik kialakultak, és erről most
nem akarok beszélni. De ugyanilyen az is, amikor az apa imigyen szól: rossz voltál, most
apuka nem szeret. Hát akkor mit értünk szereteten? Ez pontosan az ellenkezője annak,
ahogyan Isten bennünket szeret.
Vagy amit a múltkor mondott egy tizenéves fiú: én akkor szeretek valakit, ha megéri. Aztán egy
kicsit rákérdeztem, mert nagyon érdekelt a dolog, és egy tanulságos beszélgetés alakult ki
belőle. Ha magnóra vettük volna, most le lehetne pörgetni annak a szemléltetésére, hogy mi
tulajdonképpen élvezni akarjuk egymást. Használni akarjuk egymást. Felhasználni, sokszor
kihasználni. Meg birtokolni. És azt gondoljuk: ez a szeretet.
Ha becsületes lenne sok ember, amikor azt mondja a másiknak: szeretlek, akkor azt kellene
mondania: kívánlak. Szó sincs ott szeretetről. Használni akarja abban az esetben.
És ami szomorú, mi Istenhez is így viszonyulunk sokszor. Isten javai kellenek nekünk, de nem
Ő maga. Sok ember ezt nem is érti, hogy mit jelentene Istent önmagáért tisztelni, imádni és
szeretni. Jó Istenem, segíts meg. Add meg ezt, meg azt. Én pontosan tudom, mire van
szükségem, csak a lehetőségeim nem korlátlanok. A tieid állítólag korlátlanok. Gyere és segíts
meg! Benyújtjuk a megrendelést, de utána nem kell Isten. Ha éppen nincs szükség akut
segítségre, teljesen ki is marad ezeknek az embereknek az életéből Isten. Üzletté silányul az,
amiről azt gondoljuk, hogy szeretet.
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A másik, az ennél valamivel jobb, de messze nem az igazi, amikor csupán gondoskodás lesz
belőle. Amikor megdicsérik az asszonyt, hogy milyen derék, rendes asszony, a férjén mindig
tiszta, frissen vasalt ing van, meleg étel, tiszta lakás várja otthon, és a gyerekeket is milyen
szépen járatja. De csak aki velük lakik, az látja: meg lehet fagyni otthon, mert soha egy dicsérő
szó, valami biztatás, elismerés, huncut kacagás, vagy egyáltalán jóízű nevetés ott nem
hangzik. Ott csak a "korrekt" gondoskodás történik, és meg lehet fagyni.
Vagy amikor azt mondják: milyen derék férjed van neked: idejében hazajön mindig, leadja a
teljes fizetését és mindig mindent megcsinál a ház körül. De soha nem simogat meg senkit
otthon. Vagy eszébe se jut, vagy valahogy nem áll rá a keze. Olyan erőltetett lenne, olyan ízé
dolog lenne - ahogy a múltkor mondta valaki, mikor erről beszélgettünk. Mert nem fakad
belülről. Nem nevetgél együtt a gyerekeivel, sose tud játszani velük. Ő sem kapott
gyöngédséget, adni sem tud. Aztán meg lehet ezt szokni, napirendre lehet térni felette. Már
nem is várják egymástól, de a hiánybetegség tünetei jelentkeznek. Torzul a személyiség, és
újratermelődik a selejt. Aki ilyen légkörben nő fel, az gyakran maga is ilyenné válik.
És az öregjeinknek is megadjuk az ételt meg a gyógyszert, de velük beszélgetni, egy kicsit
megnevettetni őket, velük közösen emlékezni, ami nekik a legfontosabb, arra már nincs időnk.
Talán még karácsonykor sem. Szeretet helyett csupán gondoskodás. Nagyon fontos a
gondoskodás, de ha az ilyen, akkor az maga az Antarktisz.
A Példabeszédek könyve többször említi, hogy mi hiányzik az ilyen helyről és az ilyen lélekből.
Most a sok ismerős mondat közül csak egyet idézek: "Jobb egy tányér főzelék ott, ahol
szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van." (15,17). Károli úgy fordítja: "Jobb a
paréjnak eledele ott, ahol szeretet van...,"
Ez a fajta szeretet az a többlet, amiről nem lehet lemondani, mert nélküle nem lehet
egészséges, teljes emberi életet élni. Lehet vegetálni, kínlódni, küszködni, de ilyenkor igaz az,
amikor legyint valaki: nem élet ez. Nem vesszük komolyan, hogy milyen igazat mondunk
ilyenkor. Isten nekünk életet kínál, amit áthat, átsző, átmelegít folyamatosan ez a fajta szeretet,
amit itt Isten szeretetéről olvastunk.
Mert milyen is az? Olyan, hogy a másikat önmagáért szereti. Nem valamiért, nem a javaiért.
Önmagáért. Önmagáért becsüli. Úgy, ahogy van, elfogadja, és ezen belül aztán meg lehet
beszélni azt, amit nem tud elfogadni benne, ami irritál, ami nehéz. De az ő érdekében, hogy a
saját érdekében változzék meg. Ebben segítjük egymást. De a szeretet légkörében ezt
egészen más megbeszélni és elintézni.
Ha ez a fajta szeretet megjelenik, akkor kivirul az élet. Erre mondta Jézus: több. Több az élet,
mint az eledel. Több az élet, mint az életszínvonal. Több az élet, mint az életkörülményeink. És
azonos életkörülmények között is lehet az egyik ember boldog, a másik boldogtalan. Az egyik
lelkiekben gazdag, a másik pedig szenved és panaszkodik a szegénysége miatt.
Nos, ez a több jelent meg karácsonykor. Mert ez a több a Biblia tanítása szerint egy személy,
úgy hívják: Jézus. Ő maga az élet. Nem véletlenül mondta: Én vagyok az élet... És aki benne
megkapaszkodik, vagyis benne hisz, abba átárad ez az élet, és az képes lesz így szeretni.
Sok vallásos ember hitéből is éppen ez a személyes több hiányzik. Vagyis Jézus hiányzik.
Nagyon sokan vannak, akik hisznek a gondviselő Istenben, de nem tudnak mit kezdeni Jézus
Krisztussal. Ez azt jelenti, hogy fogalmuk sincs arról, mi történt karácsonykor, és miért volt
szükség arra, ami karácsonykor történt. Van egy általános Isten-hitük, de a gondviselő Istentől
el kell még jutniuk a személyes, szerető Istenig, akit úgy hívnak: Jézus.
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Mert Jézus hozta közel hozzánk a mindenható Istent. Jézus győzött meg minket arról, hogy Ő
nemcsak teremtő és gondviselő, hanem minket személyesen ismerő és nagyon szerető Isten,
akinek egészen személyes terve van mindannyiunk kicsi életével, és ezt kész nekünk
megmondani. Őbenne Isten szeretete személyesen közel jött hozzám és önmagát adta értem,
kifizette az én adósságomat Istennek, és eltépte az adóslevelemet - ezt olvassuk a Bibliában.
Ehhez azonban kapcsolatba kell kerülni vele, hinni kell benne.
Nagypéntek nélkül nem jelent a karácsony semmit. Nagypéntek nélkül nem is értik az
emberek, hogy mi a karácsony lényege. Lesz belőle az a cirkusz, amit a világ csinált, és ami itt
tombolt most hetekig körülöttünk. Mert az ilyen ember nem hallotta még meg azt, amit az
angyal mondott a pásztoroknak: hirdetek nektek nagy örömöt, mert Szabadító született nektek.
Aki csak a gondviselő Istennél tart még, az még nem szabadult meg, nem szabadult fel erre a
nagy örömre, mert maga sem tudja, minek lehetne örülni. Tudniillik nem ismeri azt, akinek
lehet örülni. Ezért nagyon fontos, hogy mindenképpen lépjünk tovább, és jussunk el eddig a
személyes kapcsolatig, eddig a szeretetig, amiről itt olvastunk a Bibliában.
Azt olvastuk: Isten szeretetének feltétele nincs, de következménye van. Feltétele nincs, de aki
megfürdött az Isten bűnbocsátó, tisztító, meggazdagító szeretetében, azon ez a szeretet
átárad, és át kell hogy áradjon.
Ezért olvastuk itt János levelében, hogy ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretni kell
egymást. A János evangéliuma 3,16 a mai alapigénk, emellé mindig oda kell tennünk a János
első levele 3,16-ot, ahol az van, hogy mivel így szeretett minket az Isten és Jézust adta értünk,
nekünk is oda kell adnunk magunkat a mi felebarátainkért.
Ebből ez egyenesen következik. Enélkül nem vagyunk rá képesek.
Nem is azt mondja a Biblia: szedd össze magad, próbálj igazán, őszintén szeretni. Nem
tudunk. De aki megtelik az Isten meg nem érdemelt gyógyító, gazdagító szeretetével, azon ez
a szeretet átárad másokhoz is. Hiszen az Isten szeretete bennem: a hit által bennem élő
Krisztus. És ez a Krisztus halad tovább másokhoz, akiket mi szerethetünk.
Az ilyen emberek tudnak azután a legrosszabb esetben egyoldalúan is szeretni. Senkinek nem
kívánom, de van, amikor rákényszerülünk erre. Mert az ilyen ember szeretete nem a másik
szeretetéből táplálkozik.
Nem a másik magatartása ihlet engem, hogy tudjam őt szeretni, hanem annak ellenére, hogy ő
olyan, átárad rajtam az Isten szeretete, ami az ilyen Krisztusban hívő, újjászületett
emberekben megjelenik. Az ilyen embereknek könnyebb elszenvedni másokat szeretetben. Ez
is így van a Bibliában szó szerint: Szenvedjétek el egymást szeretetben. Ha kénytelen vagyok,
menni fog.
És az a szeretet, ami átárad rajtam, még azt is formálhatja, aki miatt szenvedni kell.”
Jézus Krisztus így mondta alapigénkben: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ezért mondja egy
másik helyen Jézus: „Higgyetek Istenben és higgyetek énbennem.”
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Jegyzőnk tollából…
Mint azt Önök is tudják, hallják, a változások idejét éljük. Az önkormányzat sem kivétel, itt is
folyamatos a változás, a reform, a megújulás. Mi, az önkormányzati dolgozók, a képviselők és
a polgármesterek már megszoktuk, hogy minden évben más-más feladat, kihívás és
legfőképpen más – sajnos csökkenő tendenciát mutató – pénzügyi kondíciók mellett kell
végezni munkánkat. Nem lesz ez másképp 2011. január 01-től sem, hiszen nem csak egy új
naptári év kezdődik el, hanem egy új időszak is: az állam újra gondolja és átalakítja a
feladatellátást, az állami és önkormányzati, valamint a magánszektor viszonyát, a közszféra
működését, az egészségügyi és szociális területek szabályozását. Átfogó reform várható,
melyben nem kis feladat hárul mind a jogalkotási, mind a jogalkalmazási (végrehajtási)
területre.
Ahhoz, hogy mi, az önkormányzat kinevezett és választott tisztségviselői az előírásoknak és
az elvárásoknak megfelelően végezhessük dolgunkat a szakmai tapasztalatunk,
felkészültségünk mellett szükség van az Önök segítő együttműködésére is.
Az, hogy jövőre megszűnik pl. a közmunka program, az önkormányzat által történő nagyobb
létszámú foglalkoztatás, nem igazán szerencsés. Önöknek azért, mert nincs munka és nincs
jövedelem, nekünk pedig azért, mert a közfoglalkoztatásban eddig elvégzett/elvégeztetett
munkákra (közterület rendben tartása, takarítás, kézbesítés, szociális házi segítségnyújtás,
stb.) nem lesz létszámunk. Igyekszünk a problémákat, a visszásságokat felsőbb fórumokon
jelezni, de ezek orvoslása is idő, nem rövid idő. Mégis, arra kérem Önöket, hogy legyenek
türelemmel. Az Önkormányzat, valamint a Körjegyzőségi Hivatal dolgozóval együtt a jövőben
is azon leszek, hogy a szolgáltató közigazgatás keretében az Önök ilyen jellegű problémáit
orvosoljuk, megoldjuk. Ehhez azonban szükség van arra, hogy az ügyintéző az ügyfélfogadási
időn túl is nyugodtan, a jogszabályban előírt határidőn belül, a lehető leggyorsabban tudja
végezni a dolgát, elintézni az Ön/Önök ügyét.
Kérem Önöket, hogy problémájukat, ügyeik intézését a Körjegyzőség Központi Hivatalában
(Csobád), ill. Kirendeltségein (Hernádszentandrás, Felsődobsza) a Körjegyzőség Szervezeti
és Működési Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási időben intézzék.
Ügyfélfogadási rend
1./

POLGÁRMESTEREK FOGADÓ ÓRÁI / ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
1.1/
Csobád polgármestere:
hétfői napokon
8.00 órától 10.00 óráig;
1.2./ Hernádszentandrás polgármestere: pénteki napokon
8.00 órától 10.00 óráig;
1.3./ Felsődobsza polgármestere:
szerdai napokon
8.00 órától 10.00 óráig.

2./

KÖRJEGYZŐ FOGADÓ ÓRÁI::
2.1./ A csobádi központi hivatalban:
2.2/
A hernádszentandrási kirendeltségen:
2.3./ A felsődobszai kirendeltségen:
napján 8.00 órától 10.00 óráig tart fogadó órát.

3./

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
3.1./ Csobád - Központi Hivatal:
hétfőn, szerdán és pénteken 08.00 – 12.00 óráig,
3.2./ Hernádszentandrás – Kirendeltség hétfőn, szerdán és pénteken 08.00 – 12.00 óráig,
3.3/
Felsődobsza – Kirendeltség:
hétfőn, szerdán és pénteken 08.00 – 12.00 óráig.

minden hónap 1. hétfői,
minden hónap 1. pénteki,
minden hónap 1. szerdai

Fenti időpontokban várjuk Önöket, egyidejűleg kérem megértő és segítő együttműködésüket.
Végezetül békés, nyugodt karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánok Hernádszentandrás valamennyi lakosának!
Ignáczné dr. Brunclik Edina
körjegyző
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A karácsonyfa története
A karácsonyfa-állítás szokása Skandináviából származik, a harmincéves háború (1618-1648)
idején jutott el Németországba, a svédek európai hadjáratai során. Később német
közvetítéssel terjedt el Európa többi országában, így Magyarországon is. Ma már világszerte
állítanak karácsonyfát.
Az örökzöldek tisztelete már a germán, a római, az egyiptomi vagy a kelta kultúra
hagyományvilágában is ismert volt, olykor örökzöld ág, esetleg koszorú vagy fagyöngy
formájában. A középkori szokás szerint egy fiatal fát vágtak ki, ez az ifjú élet feláldozását
jelképezte, hasonlóan Jézushoz, aki szintén fiatalon áldozta fel életét. Sok legenda kötődik a
karácsonyfához, például hogy Luther Márton állított gyermekének először karácsonyfát.
Az első feljegyzés karácsonyfáról Sebastian Brant német írótól származik, Strasbourgból a 15.
század végén. Ekkoriban almával, ostyával díszítették. A gyertyás karácsonyfát elsőként 1660as évekre emlékezve Lisolette pfalzi grófnő említette 1708-ban írt levelében. Bécsben az első
karácsonyfát a Berlinből áttelepült Arnstein bankárcsalád házában állították 1814-ben, ami
akkoriban olyan furcsa volt, hogy még a titkosrendőrség is jelentést készített róla.
A 20. század elején terjedt el igazából a karácsonyfa-állítás, egyre többen díszítettek fel egy
kis fát vagy ágat karácsonykor.
Egy 1554-ből származó történelmi jegyzet alapján Magyarországon karácsonyfának nevezték
a földesúrnak karácsonyi adóként beszállított tüzelőt.
A karácsonyfa-állítás szokása Magyarországon a 19. század második felében jelent meg,
kezdetben főleg a német ajkú városi lakosság körében. Az első „magyar” karácsonyfát
valószínűleg Brunszvik Teréz állította Aszódon, 1824-ben. A magyar szépirodalomban a
karácsonyfa első említése 1854-ből, Jókai Mór A koldusgyermek című, karácsonyi tárgyú
elbeszéléséből van.
A magyar hagyomány szerint a fát december 24-én állítják, és vízkeresztig (január 6.) áll.
Mivel a délebben fekvő országokban ritkábbak a fenyőfélék, pl. Olaszországban a
karácsonyfát jászlakkal és karácsonyi jeleneteket ábrázoló szobrokkal helyettesítik.
Oroszországban, Észtországban, Litvániában és Lettországban csak szilveszterkor szokták
felállítani a karácsonyfákat, míg az Egyesült Királyságban már októberben ünnepi készülődés
van, és már ekkor feldíszítik az örökzöldeket. Emellett a bejárati ajtókat, az ablakokat, az
asztalokat, a szobák falát fenyőágakkal, gyertyával, fagyönggyel vagy borostyánnal is
feldíszítik.[
A karácsonyfa díszítésének szokása a 16. század körül kezdődött el. Kezdetben almát, diót,
ostyát, mézespogácsa-alakokat, édességeket, valamint fából és textilből készült díszeket
aggattak rá.
A 19. század végén már a csillogó díszek váltak a karácsonyfa népszerű díszítőelemeivé.
Üvegdísz gyártásra vonatkozóan 1848-ból származik az első adat, Németországban már a
század végén elkezdődött nagybani gyártása.
A legfelül található dísz a fán a csúcsdísz. Ez korábban általában csillag alakú volt, és a
betlehemi csillagot jelképezte, mára a legtöbb helyen felváltotta ezt a hegyes végű, csillogó
gyöngyökkel kirakott „templomtornyforma”. Ennek ellenére mindkettőt használják, valamint
egyre népszerűbb a masni a fa tetején.
A karácsonyfa nélkülözhetetlen elemei közé tartoznak a gömbök is, amelyek változatos
színűek és anyagúak, de mind a paradicsomi fa almáját jelképezik.
/Forrás: Wikipédia/
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A karácsony ízei
Karácsonyi fogasfilé baconba burkolva
Készíthetjük akár tengeri halfilével is.
Hozzávalók:
4 személyre: 0.8 kg fogasfilé, 25 dkg bacon szalonna, só, halfűszer,1/2 citrom leve, olívaolaj.
Díszítéshez: citrom karika, zöldségzöld. Körethez: tejszínes burgonyapüré
Elkészítés:
A fogasfilét 4 darabra vágom, meglocsolom a citromlevével, enyhén sózom és megfűszerezem
a halfűszer keverékkel, majd leöntöm olajjal. Lefedve a hűtőbe teszem pár órára. A fogas
szeleteket körbetekerem a bacon szeletekkel, és a sütőben 180 °C fokon megsütöm.
Köretként tejszínes burgonyapürét adunk hozzá.

Húscsíkok mustáros sajtmártásban Adrián módra, burgonya golyóval
Hozzávalók:
4 személy részére: 20 dkg sertés színhús, 20 dkg borjú színhús, 20 dkg bélszín, liszt, 0.5 dl
olívaolaj, 20dkg fokhagymás krémsajt,10 dkg tejszínes krémsajt, 5- 10 dkg svájci sajtfondue,
só, szerecsendió, 2 ek. aszúeszenciás mustár, zöldségzöld, fehérbor (vagy tejszín), pácok a
húsokhoz. Körethez: burgonyagolyó( vagy hercegnő burgonya)
Elkészítés:
A bepácolt húsokat csíkokra vágjuk, sózzuk, borsózzuk, meghintjük liszttel, és fajtánként
megsütjük. A kisült húsok visszamaradt levében elkészítjük a mártást. Serpenyőben
felolvasztjuk a krémsajtot, hozzáadjuk a mustárt, fűszereket, fehérbort, zölségzöldet, majd
vissza rakjuk a húsokat és jól átforrósítjuk, ha sűrű akkor egy kevés fehér borral (vagy
tejszínnel) hígíthatjuk. Burgonya golyóval tálaljuk.

Fahéjas csillag
Hozzávalók:
Hozzávalók kb. 70 darabhoz 5 tojásfehérje,450 g porcukor, 500 g őrölt mandula, 1 tk. Őrölt
fahéj, 20 ml cseresznyepálinka, porcukor a tészta kinyújtásához
Elkészítés:
A tojásfehérjét elektromos habverővel nagyon kemény habbá verjük közben fokozatosan
beleszórjuk a porcukrot. Körülbelül 1 csészényi habot félreteszünk. A sütőt 160 °C fokra
felmelegítjük. Összekeverjük a mandulát a fahéjjal, majd a felét a cseresznyepálinkával együtt
óvatosan (a keverőt legalacsonyabb fokozatra állítva) a tojáshabba keverjük, és végül a
maradék mandulás keveréket is belegyúrjuk. A massza alig legyen ragacsos. Porcukorral
vékonyan meghintett nyújtódeszkán a tésztát adagonként körülbelül 5 mm vastagra nyújtjuk,
és megkenjük a félretett habbal. Különböző méretű csillagokat szúrunk ki belőle, és
sütőpapírral bélelt lemezre rakva 10-15 percig sütjük.
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Aktuális:
• Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Körjegyzőség Kirendeltségének nyitva tartása az
ünnepi időszakban a következőképpen alakul:
Nyitva tartás (ügyfélfogadás szünetel!!!): 2010. december 27-30., 2011. január 3.
• Tájékoztatjuk Önöket, hogy a decemberi hónapban törvényi szabályozás miatt nem
kerülhet sor a munkabérek, valamint a szociális támogatások kifizetésére.
Az érvényben lévő rendelkezések értelmében egy hónapon belül kétszer nem indítható
kifizetés a fenti jogcímeken.
December első napjaiban megtörtént a havi juttatások rendezése, így legkorábban 2011.
januárjában teljesíthető újabb kifizetés.
• Munkabérek és szociális támogatások kifizetések időpontjai 2011-ben:
Utalás
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Június:
Július:
Augusztus:
Szeptember:
Október:
November:
December:

Pénztári kifizetés

3. (hétfő)
2. (szerda)
2. (szerda)
1. (péntek)
2. (hétfő)
1. (szerda)
1. (péntek)
2. (kedd)
1. (csütörtök)
3. (hétfő)
2. (szerda)
1. (csütörtök)

5. (szerda) 14 óra
4. (péntek) 12 óra
4. (péntek) 12 óra
5. (kedd) 14 óra
4. (szerda) 14 óra
3. (péntek) 12 óra
5. (kedd) 14 óra
4. (csütörtök) 14 óra
5. (hétfő) 14 óra
5. (szerda) 14 óra
4. (péntek) 12 óra
5. (hétfő) 12 óra

„Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat szól. És az nem lesz a legokosabb
ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést.”
/Wass Albert/
„A szeretet engedi, hogy a másik legyen. Óvatosan, törődve, vigyázva, de a szeretet csak azt akarja, hogy a másik legyen,
úgy, ahogy van. Hogy az lehessen aki, ami.”
/Feldmár András/
„Az egységet meg lehet bontani - de törvényszerűen helyreállítja magát.
Jó példa erre a mai ökológiai helyzet - mohó, önző, szeretetlen célból ki lehet rabolni a Természetet - csakhogy ennek a
következménye, hogy a Természet a lázadó embert visszarántja. A víz elnyeli, a tűz elégeti, szomját nem oltja, mérgezett
levegőjével beteggé teszi. Minden önző tettünk, amellyel megsértettük a szeretet egységét, visszahatást szül. Ez a karma.
Megtanulni, hogy fájdalmat okozni fáj. És kifosztani a világot: nyomor. És rossznak lenni: rossz. És ridegnek lenni:
megfagyás. És önzőnek lenni: elhagyatottság. És nem szeretni: félelem és halál.”
/Müller Péter/
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