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„Opálos színei bágyadt ködében 
Leszáll reám a kora alkonyat, 

Kései tűzrózsák nyílnak a réten 
S az égen a mély csöndesség fogad. 

Nagy topolyafák gallya hullong gyéren 
És sötétben hallgat a tó 

S a kolomp úgy méláz a lomha légben, 
Mint altató.

Hűs szele húz át az ősznek a réten, 
Fázik a lelkem, érzi a deret, 

Keresnék valamit a messzeségben, 
Kihunyt fényt, elnémult üzenetet... 
Oly hirtelen borult az est fölébem 

S az ősz oly gyorsan rámtalált, 
Úgy állok itt a hervadó vidéken, 

Mint a topolyafák.”

(Juhász Gyula)

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!
A  2008.  esztendőben  ismétlődően  tapasztalható  nehézségek,  és  a 
kistelepüléseket  sújtó  számos  intézkedés  ellenére  a  koncepció,  az  akarat,  az 
összefogás, és a munka újra és újra képes bizonyítani erejét és eredményességét. 
Hernádszentandrás az utóbbi időszakban főként a helyi életminőség javítása, a 
turisztika, ezekhez kapcsolódóan a település arculatának esztétikusabbá tétele, a 
képzés, valamint a közösségformáló rendezvények meghonosítása irányába tett 
lépéseket, valósított és valósít meg folyamatosan színvonalas projekteket.
Engedjék  meg,  hogy  tájékoztassam  Önöket  a  2008.  év  októberéig  elbírált 
nyertes pályázatainkról.

Az  önkormányzat sikeresen  pályázott  egy  Szabadtéri  színpad építésére, 
melyhez  2.000.000  Ft támogatást  kapott.  A  Körjegyzőség  Kirendeltségén 
található  vizesblokk  felújítására 600.000  Ft-ot  fordíthat  az  önkormányzat  az 
Önkormányzati  Minisztérium  pályázatának  köszönhetően.  A  folyamatosan 
kihasznált, mára szinte nélkülözhetetlenné vált falugondnoki gépjármű cseréjére, 
új falubusz beszerzésére mintegy 6.000.000 forintot kapott a település pályázati 
forrásból.  A  napi  működést  kiegészítő  forrásként  2.000.000 forint támogatást 
nyert Hernádszentandrás az Önkormányzati Minisztérium pályázatán. 
Az  évek  óta  esedékessé  vált  útfelújítási  munkálatokra  (Petőfi  út,  Temető  út, 
Szabadság út)  benyújtott  pályázatunk bírálata jelenleg még folyamatban  van, 
várhatóan novemberben születik majd eredmény.
A civil szféra is hozzáteszi a saját erejét a helyi fejlesztésekhez. Az Összefogás 
Hernádszentandrásért  Alapítvány közel  300.000  forintot  kapott  pályázati 
forrásból a település központjában található  Emlékpark befejező munkálataira, 
szintén  300.000  forintot  nyert  különböző  kulturális  rendezvények 
lebonyolítására, valamint eszközfejlesztésre 200.000 forintot fordíthatott sikeres 
pályázatának köszönhetően.
Az alapítvány Hernádszentandráson és a térségben is egyedülálló programhoz 
kapott támogatást a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően. 
A várhatóan novemberben induló „Esély a jövőért” -  program az 5-10 éves 
korú hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő, 12 hónapon át tartó 
projekt,  melyben egy óvodapedagógus, egy tanító, valamint  egy pszichológus 
tevékenykedik majd számos egyedi módszert alkalmazva. 
Hasonló  témában  mintegy  246  pályázat  érkezett  a  bírálók  elé,  melyből 
mindössze 19-et támogattak. Ezek egyike az Összefogás Hernádszentandrásért 
Alapítvány pályázata – Abaújból egyedüli támogatottként -, mely  19.966 EUR 
(kb. 5.000.000 Ft) összeget nyert.
Érdemes  tudni,  hogy  szinte  minden  pályázati  felhívásra  közel  tízszer  annyi 
pályázat érkezik, mint amennyit később támogatni is tudnak…
Ma  már  nem elég  megírni  egy  pályázatot  a  sikerhez.  Ha  nincs  egyértelmű 
elképzelés,  tervszerűség, következetes munka a jövőt  illetően, ha nem tudjuk 
bemutatni kezdeményezéseink súlyát és fontosságát, ha nem vagyunk képesek a 
korunk által  elvárt  versenyképes  színvonalat  produkálni,  akkor bizony előbb-
utóbb magunkra maradunk, támogatások és források nélkül. 

Egy település vagy egy térség fejlődését nagy mértékben meghatározza, hogy a 
jelenlévő  szereplők  –  önkormányzatok,  civil  szervezetek,  vállalkozók, 
magánszemélyek – mennyire képesek részt vállalni a mindennapok feladatainak 
megoldásából, a források hatékony megszerzésének folyamatából.
Hernádszentandrás  igyekszik  megragadni  a  lehetőségeket,  és  nyitott  az 
együttműködések irányába a jövőben is.

Üveges Gábor
polgármester



SZENTANDRÁSI HÍRMONDÓSZENTANDRÁSI HÍRMONDÓ

2008.  január  1-től  Ignáczné  dr.  Brunclik  Edina  látja  el  a  jegyzői  teendőket 
Hernádszentandráson. 
Arra kértük, hogy lapunk hasábjain keresztül is szóljon pár szót a Kedves Olvasóhoz.

Jegyzői beköszönőJegyzői beköszönő

Ignáczné  dr.  Brunclik  Edinának  hívnak,  1976.  január  26-án  születtem  Sátoraljaújhelyen. 
Szüleimmel 1978-ban költöztünk Encsre. Általános és középiskolai tanulmányaimat is ott, a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában és a Váci Mihály Gimnáziumban végeztem. 1995-ben 
felvételt nyertem a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának nappali tagozatára, ahol 
2000.  júniusában kaptam kézhez jogi  diplomámat.  Ezt  követően visszatértem Encsre, ahol 
mentőápoló férjemmel és óvodás kislányommal jelenleg is élek. 

2000. augusztus 01. napjától kezdtem el dolgozni az encsi Polgármesteri Hivatalban, első és 
korábbi  munkahelyemen.  Ezen  időponttól  2001.  január  31-ig  a  hivatal  Igazgatási  Irodáján 
szociális  igazgatási  ügyintézőként  az ápolási  díjjal,  átmeneti  segélyezéssel,  jövedelempótló 
támogatással kapcsolatos feladatokat láttam el. 

2001. február 01-től 2003. február 28-ig – a kinevezett aljegyző GYED, illetve GYES miatti 
távollétének idejére – megbízott aljegyzőként dolgoztam. Feladataim közé tartozott – csatolt 
munkakörben – a Titkársági  Iroda vezetése és jogszabály alapján a jegyző helyettesítése. 
Ennek keretében – fő feladatként – a képviselő-testületi döntések előkészítését, végrehajtását 
felügyeltem  és  önkormányzati  feladatokkal  kapcsolatos  jogi  koordinációs  feladatokat 
végeztem.  Emellett  a  Hivatal  személyi  állományának  és  az  önkormányzat 
intézményvezetőinek személyzeti ügyeivel kapcsolatos feladatokat is én láttam el. 

2002.  novemberében  általános  közigazgatási  ismeretek  és  önkormányzati  igazgatás 
vizsgatárgyakból közigazgatási szakvizsgát tettem 

2003. februárban hét modulos ECDL bizonyítványt szereztem.

2003. március 01-től – az aljegyző munkába állásával – új munkakört kaptam: polgármesteri 
referensként, illetve titkársági ügyintézőként tevékenykedtem. 
Főbb feladataim az alábbiak voltak: 
- A polgármester tevékenységének segítése, döntéseinek előkészítése;
- Az  önkormányzat  megállapodásainak,  szerződéseinek  véleményezése,  egyes  (nem 

ügyvédi, közjegyzői ellenjegyzéshez kötött) megállapodások készítése, előkészítése;
- Kisebbségi önkormányzatok (cigány, ukrán) munkájának segítése, kisebbségi ügyekkel 

kapcsolatos ügyintézés;
- Lakáscélú kölcsönadósságok rendezésével kapcsolatos jegyzői feladatok előkészítése;
- Honvédelemmel  kapcsolatos  ügyek  (pl.:  éves  jelentés,  egyéb  felmérés,  stb) 

előkészítése, intézése;
- A  polgármester  megbízása  alapján  a  helyi  Polgárőrség  munkájának  segítése  (jogi 

segítségnyújtás, jegyzőkönyvvezetés, stb.);
- Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel;
- Az aljegyző távollétében, helyettesítés keretében az önkormányzati hírek szerkesztése, 

helyi sajtóval való kapcsolattartás, valamint 
- A képviselő-testületi előterjesztések, határozati javaslatok előkészítése és 
- A testületi ülésekről jegyzőkönyv készítése;
- A polgármester távollétében és megbízása alapján tanácskozási joggal részt vettem a 

Képviselő-testület bizottságainak ülésén;
2
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- 2007.  június 01-től  2007.  december 31-ig az Encsi  Többcélú Kistérségi  Társulás és 
Encs  Város  Polgármesteri  Hivatala  között  létrejött  megállapodás  alapján  a  kistérségi 
szociális ágazat jogi  koordinátora is voltam. Emellett  minden egyéb feladatot elláttam, 
amivel  a  polgármester,  jegyző,  aljegyző,  illetve  a  kistérségi  munkaszervezet  vezetője 
esetileg megbízott.

2004. márciusában megkezdtem a jogi szakvizsgát, az alkotmányjog, közigazgatási jog, TB és 
munkajogi résszel. Időközben 2004. június 16-tól 2005. június 20-ig GYED-en voltam Dorina 
nevű gyermekemmel. Ezalatt – 2006. május 04-én – letettem a jogi szakvizsga 2. (polgári jogi) 
részét. 2005. szeptember 29-én – a 3. (büntetőjogi) szakvizsgarész sikeres letételét követően 
– kaptam kézhez jogi szakvizsga bizonyítványomat. 

2007. őszén megpályáztam a Csobád és Hernádszentandrás Községek önkormányzatai által 
újonnan  alakított  körjegyzőség  körjegyzői  állását.  A  három  benyújtott  és  érvényesnek 
nyilvánított pályázat közül az érintett települések Képviselő-testületei az írott pályázati anyagok 
megismerését  és  a  szóbeli  meghallgatásokat  követően  döntöttek  úgy,  hogy  a  körjegyzői 
tisztséget én tölthetem be 2008. január 01. napjától. 
Hivatalba  lépésem  óta  eltelt  mintegy  háromnegyed  év  alatt  igyekeztem  megismerni  ill. 
megismerkedni  a  helyi  sajátosságokkal,  emberekkel.  Kialakítottam  ill.  megszerveztem  a 
Körjegyzőség  munkarendjét,  a  feladatellátás  és  végrehajtás  folyamatát,  áttekintettem  és 
meghatároztam  az  egyes  ügyintézők  munkakörét.  Jegyzőként  (körjegyzőként),  mint  az 
önkormányzat  közigazgatási-szakmai vezetője,  kötelességem a törvényesség biztosítása,  a 
jogszabályok betartása és betartatása. Ennek megfelelően igyekeztem, igyekszem a lehető 
legtöbb figyelmet fordítani mindkét községben a jogszabályok betartására és betartatására. A 
rövid idő alatt, mióta körjegyzői feladatomat ellátom, többször is végeztem Polgármester Úrral 
és a kollégákkal közterület bejárást, melynek során az érintetteket felhívtam a jogszabályok 
betartására,  a  jogkövető  magatartásra.  Igaz,  volt,  akinél  ez  nem vezetett  eredményre,  de 
kisebb szankciók kilátásba helyezését követően elmondhatom, hogy eddig kirívó esetre nem 
volt  példa.  Köztisztviselőként  mind  a  mindenkori  törvényes  rendnek,  mind  a  lakosság 
igényeinek való teljes körű megfelelést,  szolgálatot tartom a legfontosabbnak. Véleményem 
szerint a jegyzőnek és a hivatali apparátusnak mindenkor és minden időben a legjobb tudása 
szerint kell ellátnia a ráruházott feladatokat. Ennek szem előtt tartásával végzem a rám bízott 
feladatokat  és  ezt  várom  el,  ezt  kérem  az  általam  irányított  szervezetben  dolgozó 
munkatársaimtól is.

Célom, hogy a lakosság a XXI. század követelményeinek megfelelő, ügyfélbarát körülmények 
között,  a  jogszabályoknak  megfelelően  és  viszonylag  gyorsan  intézhesse  az  ügyeit.  Az 
ésszerű és takarékos gazdálkodás híve vagyok, ugyanakkor ezeket az elveket összhangba 
kell hozni a lakossági igényekkel, a településfejlesztéssel. A nehéz financiális helyzet ellenére 
szeretném,  ha  a  települések  mind  szellemi,  mind  materiális  szempontból  gyarapodnának. 
Ennek érdekében minden feladatot el kell végezni, a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, 
élni  kell  a  kedvező  pályázati  lehetőségekkel,  és  igénybe  kell  venni  a  lehetséges 
támogatásokat. Élhető településeket szeretnék, ahol rend van és a falu utcáin jó végig menni. 
Számomra a munkának van becsülete, csak úgy lehet előre haladni, ha a ránk bízott és vállalt 
feladatainkat tisztességgel végezzük. 

Mindkét  településen  jól  érzem  magam.  Már  a  kezdetektől  úgy  éreztem,  örömmel  látnak 
mindkét helyen. Kedvességet, tiszteletet,  segítséget egyaránt kaptam polgármestereimtől,  a 
képviselő-testületi tagoktól, közvetlen kollégáimtól, az intézményi és egyéb alkalmazottaktól, 
lakosoktól – mindazoktól, akikkel eddig találkoztam. Köszönöm, hogy befogadtak, elfogadtak. 
Bízom benne, hogy e jó kapcsolat hosszútávon, még sok-sok évig fennmarad. 

Ignáczné dr. Brunclik Edina 
körjegyző
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Az őszi gyümölcsök és hatásuk egészségünkreAz őszi gyümölcsök és hatásuk egészségünkre
. 

Az ősz nem csupán a színek tarka palettáját  kínálja  fel  nekünk,  hanem a gyümölcsök bő 
választékát is, melyből mindenki gusztusa szerint kiválaszthatja kedvenc csemegéjét.

Szőlő -  a  legegészségesebb  gyümölcsök  közé  tartozik.  Az  ásványi 
anyagok  közül  leginkább  káliumot  tartalmaz,  amely  a  helyes  szívritmus 
működéshez  szükséges,  a  C-,  E-,  valamint  a  B-vitamin  csoportjai 
befolyásolják az immun- és idegrendszert és az anyagcserét. 
A  szőlő  szervezetünkre  való  hatása  függ  a  színétől  is.  A  fehér  szőlőt 
ajánlott  fogyasztani  tüdő-  és  májbetegségek,  visszerek  esetén,  a  piros 
szőlőt tüdő-megbetegedések és asztma esetén, míg a sötét szőlő tisztítja a 
szervezetet,  segít  a  légúti  gyulladásoknál  és  a  vérszegénységnél.  A 
szőlőben  található  rost  segít  kiválasztani  a  szervezetből  a  toxikus 
anyagokat. Függetlenül a színétől, a szőlő csökkenti a koleszterin „rossz” szintjét, s emeli a „jó” 
- védő koleszterinszintet, így óvja szervezetünket az érelmeszesedéstől. 

Szilva -  alacsony  nátriumtartalma  miatt  a  szív-  és  érrendszer 
megbetegedésben  szenvedőknek  ajánlott.  Jelentős  szerepe  van  a 
köszvény  és  a  reuma  gyógyításánál,  mivel  tisztítja  a  szervezetet, 
megszabadítja a toxikus hulladéktól és a húgysavaktól. 

Alma -  könnyen  emészthető,  vitaminok,  enzimek,  szilikátok  és  festőanyagok  bő  palettáját 
tartalmazza. Figyelmet érdemel elsősorban a nagy mennyiségű oldódó rost- és pektintartalma 
miatt, amely megköti és elvezeti a szervezetből a nehézfémeket. 
C-vitaminnal  együtt  nagyon  hatékony  az  érelmeszesedés 
megelőzésében  és  gyógyításában.  Ezen  kívül  káliumban  gazdag  és 
fontos szerepe van a helyes szívműködésben. 

Körte - az almával ellentétben nagyobb a cukortartalma, nehezebben emészthető, azonban 
magasabb  a  C-vitamin  tartalma.  Az  ásványi  anyagok  közül  főleg  káliumot,  magnéziumot, 
kalciumot  és  foszfort  tartalmaz.  
A  körte  zamatos  leve  erősíti  az  ereket,  méregteleníti  a  szervezetet  és  elősegíti  az 
epetermelést. A körte kiváló gyümölcs gyomorpanaszok esetén, s mivel vízhajtó hatása van 
ajánlott  azoknak  is,  akik  húgyvezeték-problémákkal  küszködnek.  
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II. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál 2008.II. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál 2008.

A 2008. október 17-18. között kerül megrendezésre – immár második alkalommal – 
a Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál, 

melyen 15 településről számítunk a 6-14 éves korosztályhoz tartozó általános iskolai 
tanulók részvételére.

A  magunk  eszközeivel  lehetőséget  szeretnénk  minden  esztendőben  teremteni  a  térség 
fiataljainak,  hogy  megmutathassák  és  megmérethessék  tudásukat  és  tehetségüket  a 
nyilvánosság, valamint egy neves szakmai zsűri előtt. Tesszük mindezt egy olyan településen, 
ahol 1994-ben megszűnt az általános iskolai oktatás.
Ezen fórum lehetőséget kínált,  és lehetőséget fog kínálni  a jövőben is a szereplésre, arra, 
hogy felfigyeljenek mások is a meglévő értékekre, továbbá lehetőséget kínál, hogy akár egy 
sikeres élet első állomásaként szolgáljon.

Minden  évben  más-más  kategóriákat  fogunk  meghirdetni,  ezzel  is  lehetőséget  adva  a 
legkülönfélébb képességek bemutatására.
Úgy  gondolom,  ezen  esemény  –  melynek  a  színvonalát  a  nívós  zsűri,  a  komoly 
szervezőmunka,  és  a  nyilvánosság  megteremtése  szavatolja  –  értéke  lehet 
Hernádszentandrásnak, értéke lehet a térségnek, értéke lehet Magyarországnak egyaránt. Ha 
egyelőre  még  gazdaságilag  elmaradottabb  is  ez  a  vidék,  de  a  felnövekvő  generációk  azt 
mutatják, hogy a tehetségekben és az emberi erőforrás minőségében felvesszük a versenyt 
bármelyik régióval.

Október 17. (péntek) 9 óra: - RAJZ - kategória (Jelentkezett: 20 fő)
(1 csendélet + 1 szabad rajz grafittal, szénnel; 2x150 perc)

• I. korosztály (5-6. osztály) 
• II. korosztály (7-8. osztály)

A zsűri tagjai: - Borsos István (szobrászművész, tanár, az encsi Váci Mihály
                                                Gimnázium egykori igazgatója)

 - Ignáczné dr. Brunclik Edina (körjegyző, Hernádszentandrás)
 - Kiss László (középiskolai tanár, Váci Mihály Gimnázium, Encs)
 - Mester András (népi iparművész, Hejce)
 - Mohácsi Gábor (festőművész, Encs) 

Forgatókönyv:

- 8.00 – 8.45: Regisztráció (Iskola nagyterme)
- 9.00 – 9.15: Megnyitó, napi forgatókönyv ismertetése (Művelődési Ház)
- 9.30 – 12.00  : Csendélet   elkészítése   (Művelődési Ház)
- 12.00 – 13.30: Szünet
- 13.30 – 16.00  : Szabad rajz   elkészítése   (Művelődési Ház)
- 16.30 – 17.00: Értékelés, Eredményhirdetés (Művelődési Ház)

Október 18. (szombat) 9 óra: - MESEMONDÁS - kategória (Jelentkezett: 35 fő)
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  (1 szabadon választott mese, népmese – max.: 6 perc)

• I. korosztály (1-2. osztály)
• II. korosztály (3-4. osztály)
• III. korosztály (5-6. osztály)
• IV. korosztály (7-8. osztály)

A zsűri tagjai:  - Garami Zsuzsa (riporter, MR6 Régió Rádió, Miskolc)
  - Hideg Imre (főosztályvezető, B-A-Z Megyei Önkormányzat
                        Hivatala, Oktatási és Művelődési Főosztály)
  - Üveges Gábor (polgármester, 

                                                   Hernádszentandrás Község Önkormányzata)
  - Varga Lívia (színművész, Kassai Thália Színház)

   - Zagyi Ferencné (középiskolai tanár, 
                                                                         Váci Mihály Gimnázium, Encs)

Forgatókönyv:

-  8.00 –  8.45: Regisztráció (Iskola nagyterme)
-  9.00 –  9.15: Megnyitó, napi forgatókönyv ismertetése (Művelődési Ház)
-  9.30 – 13.30  : Mesemondás (Művelődési Ház)
- 13.30 – 14.30: Szünet
- 14.30 – 15.00: Értékelés, Eredményhirdetés (Művelődési Ház)

Nyílt programok     az érdeklődők számára is:  

- 15.00 – 16.00: Gála és Díjkiosztás (Művelődési Ház) 
Az 1-3. helyezettek szereplése, munkáinak kiállítása 

- 16.00 -  16.30  : a Hello Angyalok formáció fellépése

- 17.00 – 18.00:   a gönci Szia Club GT fellépése (Művelődési Ház)

- 18.00 – 19.00  : HOMONYIK SÁNDOR előadóestje (Művelődési Ház) 

Nagy szeretettel várjuk rendezvényünkön!

„…Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. 
Bátorság, csaknem hősiesség. 

A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. 
Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak,  

elárulja titkát. 
Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle…”

(Márai Sándor)

Az ősz és a tél a fertőző gyermekbetegségek szezonja Az ősz és a tél a fertőző gyermekbetegségek szezonja 
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Gyakran ölt járványos méreteket késő ősszel és kora tavasszal az egyik legjelentősebb légúti 
vírusfertőzés,  az  influenza.  A  megbetegedést  magas  láz,  izomfájdalmak,  levertség  és 
köhögés  jellemzi.  Gyakori  és  igen  súlyos  szövődménye  a  tüdőgyulladás.  A  fertőzést 
elsősorban  az  A  és  B  influenza  vírusok  okozzák,  melyek  szezonális  elterjedésének 
megfékezésére védőoltás kérhető a háziorvostól. 

Akut  fertőző  gyermekkori  betegség  a  skarlát,  mely  magas  lázzal,  fejfájással,  és  hányás 
kíséretében kivörösödött  torokkal  jár.  Jellemző,  hogy a betegen skarlátvörös színű bőrpír 
jelenik  meg.  A  cseppfertőzés  és  érintés  útján  terjedő  betegséget  a  gyermek  mindaddig 
terjeszti, míg torokváladékában kimutatható a fertőzést okozó baktérium. Főleg régebben volt 
jellemző  a  skarlát  gyakori  szövődményeként  kialakuló  súlyos  középfülgyulladás,  mely 
esetenként süketséget okozott, illetve szív- és vesebetegséggel is számolni kellett. Mióta a 
fertőzést  penicillin-származékkal  kezelik,  szövődmények  ritkábban fordulnak elő,  azonban 
nem alakul ki életre szóló immunitás, így a betegséget több ízben is el lehet kapni. 

Hazánkban  a  leggyakoribb  fertőző  gyermekbetegség  a  bárányhimlő.  A  bárányhimlő 
cseppfertőzéssel terjed, és használati tárgyak is közvetíthetik, ezért gyermek közösségekben 
– óvodákban, iskolákban – nem ritka a járványok kialakulása sem. A járvány szezonális, 
leginkább  a  tavaszi  és  a  téli  hónapokban  tetőzik,  tehát  közvetlenül  az  után,  hogy  a 
gyermekek  bekerülnek,  vagy  visszakerülnek  óvodai,  iskolai  közösségükbe.  A  viszkető 
pöttyök elvakarásából komolyabb fertőzés alakulhat ki, amit már csak a gyermek antibiotikum 
kezelésével lehet rendbe hozni. 

„…Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt 
a kézfogás és az önfeladás között.

És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos 
a szerelemmel és a társaság a biztonsággal.

És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét 
és a bók nem esküszó.

És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt  
méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével.
És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd,

mert a holnap talaja túl ingatag ehhez.
Egy idő után kitapasztalod, hogy még a

napsugár is éget, ha túl sokáig ér.

Műveld hát saját kertecskédet,
magad ékesítsd fel a lelked,

ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked.
És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz.

Hogy valóban erős vagy. 
És valóban értékes…”

/Veronica A.Schoffstall/

Aktuális:Aktuális:
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• Önkormányzatunk  minden 60  év  fölötti  hernádszentandrási  lakos,  valamint  a 

Gondozási Központ által nappali szociális ellátásban részesülő személy számára 
– az előző év 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!

• Az  útpadkára  és  a  vízelvezető  árokba  építési  törmeléket,  hamut,  vagy  egyéb   
háztartási  hulladékot  tenni  szigorúan  tilos,  ugyanis  szennyezi  a  környezetet, 
balesetveszélyessé teszi a közlekedést, valamint a közútról lefolyni nem tudó csapadék 
miatt az út állapotát nagymértékben ronthatja. 
A korábbiakban közzétett hasonló tartalmú felhívások ellenére sem tapasztalható  
érdemi változás, így aki ezen rendelkezést megszegi, szabálysértést követ el, és  
azonnali hatállyal pénzbírsággal sújtható.

• Hernádszentandrás  Község  Önkormányzata  BURGONYÁT és  BÚZÁT  értékesít  az 
alábbiaknak megfelelően: Burgonya: 1.500 Ft/zsák (1 zsák: ~ 30 kg), Búza: 3.500 Ft/q
Igényeiket  a  Körjegyzőség  Kirendeltségén  jelezhetik  az  összeg  befizetésével  2008. 
október 31-ig (péntek)!

• Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2008. október 23-án – csütörtökön –  11  
órától a  hernádszentandrási  Emlékparkban tartja  Ünnepi  megemlékezését,  melyen 
számítunk részvételére.

• További kulturális programok Hernádszentandráson  :

- November 10. (hétfő) 17 óra – „Szomorú Vasárnap” c. előadás 
Kassai Thália Színház művészeinek előadásában; 

Belépőjegy: 500 Ft, mely október 27-től kapható a Körjegyzőség Kirendeltségén

- November 19. (szerda) 18 óra – „Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat
                                                              (vendég:   Zárug Péter Farkas   politológus)  

- November 29. (szombat) 16 óra – „Szentandrási Esték” - közéleti fórumsorozat
                                                            (vendég:   Dr. Papp Lajos   szívsebész professzor)  

- December 2. (kedd) 18 óra – „Bibliai Esték” 
                                                    (vendég:   Balczó András   olimpiai bajnok öttusázó)  

- December 6. (szombat) 12 óra – „Szépkorúak Ünnepe”

- December 13. (szombat) 15 óra – Adventi koncert
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