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TTAARRTTAALLOOMM::  
 

 Polgármesteri 
jegyzet 

 

 Nyári jeles napok 
 

 Aktuális híreink 
 

 Nyári névnapok 
 

 „Szentandrás 
Találkozó” 2007. 

 

 Vers 
 

 Keresztrejtvény 
 

 Az élet napos 
oldala 

 

 Receptgyűjtemény 
 

 
 

Gondolatok  
ballagás alkalmából 

 
 

„Az életben nem az jelenti a 
tragédiát, ha nem éred el a 
célokat, hanem, ha nincsenek 
céljaid.” 
(Benjamin E. Mays) 
 
„Amit érdemes csinálni, azt 
érdemes jól csinálni.” 
(Lord Chesterfield) 
 
„Senkinek sem kötelessége  
 Hogy nagy ember legyen  
 Már az is nagyon szép,  
 Ha valaki ember tud lenni.”  
 (Alfred Camus) 

 
„Minden nap megszűnik valami,  
Amiért az ember szomorkodik,  
De mindig születik valami új,  
Amiért érdemes élni és 
küzdeni.”  
(Herakleitosz) 

 

 
 
 

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! 
 

 
 

Az idő szinte észrevétlenül rohan el mellettünk, és most is azt vesszük 
észre, hogy immár ránk köszöntött a nyár, eljött újra a ballagás ünnepe, és a 
gyerekekből hirtelen ifjú felnőttek válnak… 
Büszkék vagyunk a hernádszentandrási fiatalokra, akik a jövőjét jelenthetik 
a településünknek. Napjainkban a folyamatos tanulással megszerezhető 
tudás lehet az, ami reményt adhat a boldogulásra, az élhetőbb életre a 
jövőben. 
A tudás az, amit ha az ember egyszer megszerez, azt tőle senki el nem 
veheti, egy életre szóló érték és segítőtárs marad. 
Azért tartom nagyon fontosnak, hogy egy település becsülje meg, és 
lehetőségeihez mérten támogassa az ifjúságát, mert rájuk építve a jövőt, 
kiegészítve az idősebbek tapasztalatával és bölcsességével, egy valódi 
életképes közösséggé alakulhat, és az is maradhat generációkon keresztül. 
 
Az utóbbi időszak egyik nagyszerű eredménye volt a május 23-án 
megrendezett Kihívás Napja rendezvény, melyet az ország számos pontján 
megszerveztek ugyanazon időpontban. Ez egyben verseny is volt a 
települések között, melyet Hernádszentandrás a saját kategóriájában 
megnyert, megelőzve 30 vetélytársát. 
Községünk első ízben csatlakozott ezen eseményhez, és a lelkes 
szervezőmunka, a vidám hangulatú aktív részvétel meghozta a gyümölcsét. 
Jó volt megtapasztalni, hogy nagyon sokan megmozdultak, és valóban 
életre kelt a falu. Köszönöm ezt a hozzáállást Önöknek! 
 
Mint bizonyára látják, folyamatosan igyekszünk rendben tartani a 
köztereinket. Az óvoda udvarának átépítési és korszerűsítési munkálatai 
jelenleg is zajlanak. Sor kerül a közeljövőben a sportpálya, valamint a 
ravatalozó épületének, környezetének átfogó felújítására is. 
 
Jómagam és képviselőtársaim egységesen azon dolgozunk, hogy 
Hernádszentandrás számára minden kínálkozó lehetőséget megragadjunk és 
kihasználjunk. 
 
Segítsük és támogassuk egymást, óvjuk és védjük meglévő értékeinket! 

 
 
 

Üveges Gábor 
polgármester 
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NNyyáárrii  jjeelleess  nnaappookk  ééss  nnééppsszzookkáássookk  
 

JÚNIUS  
Június 8. Medárd napja: Időjárásjósló nap. A közhiedelem szerint, ha ezen a napon esik az eső, 
akkor negyven napig esni fog. 
Június 10.Margit napja: Vértanú Szent Margit ünnepe A retek-, káposzta-, és lenvetés ideje. 
Június 24. Szent Iván napja: A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles 
napja. 
Június 29. Péter-Pál napja: Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálának feltételezett napja. 
 
JÚLIUS 
Július 2. Sarlós Boldogasszony napja: A római katolikus egyház emlékezik meg Szűz 
Máriának Keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatásáról. Boldogasszony a várandós 
anyák, a szegények, a szükségben szenvedők és a halottak oltalmazója. Hazánkban az aratás 
kezdőnapjaként tartják számon. A nap elnevezése az aratás egykori módjára utal, amikor a nők 
még sarlóval arattak. 
Július 20. Illés napja: Évszázados megfigyelések szerint ezen a napon, ill. e nap táján 
gyakoriak a viharok. E napon munkatilalom volt, mert úgy gondolták, hogy aki ilyenkor a 
mezőn dolgozik, abba belecsaphat a villám, a termést pedig elveri a jég. 
Július 22. Mária Magdolna napja: Az evangéliumi történet szerint a bűnös életből megtért 
Mária Magdolna ünnepe. Dús hajával Krisztus lábát törölgette, ezért szokás volt a kislányok 
hajából egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön. Időjárásjósló hiedelem kapcsolódik 
ehhez a naphoz: úgy hitték esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja bűneit. 
Július 25. Jakab napja:  Szent Jakab az apostolok közül elsőként szenvedett vértanúhalált. Ő a 
búcsújárók, utasemberek, hajósok védőszentje. A néphagyomány szerint Jakab napra kellett 
learatni a zabot, mert ami kint marad az elvész. A Jakab napi időből jósoltak a várható téli 
időjárásra. 
Július 26. Anna napja: Szűz Mária édesanyjának ünnepe. Szent Anna a gazdasszonyok, 
bányászok, szabók valamint a járványos betegségben szenvedők, haldoklók egyik pártfogója. 
Főként a meddő, a terhes és szülő nők fohászkodtak hozzá pártfogásért. Kultusza a 
középkorban a keddi naphoz kötődött. Több vidéken a meddő asszonyok a keddet 
megböjtölték. A Szent Annának szentelt kedd sok helyen évszázadok óta asszonyi dologtiltó 
napnak számított.  
 
Aratási szokások és hiedelmek: Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának 
sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással, 
imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Elszórt adatok vannak arra vonatkozóan, hogy milyen 
jelentőséget tulajdonítottak az első kévének. Ebből a baromfinak adtak egészség- és 
termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepe is volt. A legtöbb hagyomány azonban 
az aratás végéhez kapcsolódik. Egy kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy jövőre is 
biztosítva legyen a jó termés. Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú. Az aratókoszorút a 
mestergerendára akasztották, és vetéskor a koszorúból kimorzsolt szemeket a vetőmag közé 
keverték.  
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AUGUSZTUS 
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja: Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az 
egyház. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap.  
Augusztus 20. Szent István napja: Államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia 1774-ben 
országos ünneppé nyilvánította. Első alkalommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet, 
Szent István jobbjának a tiszteletére. Augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is.  
Augusztus 24.   Bertalan napja: Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizmadiák 
védőszentje volt. A Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak. 
 
 

Ignácz Melinda 
intézményvezető 

 
A hagyományok, szokások lejegyzésére a Hernádszentandrási Gondozási Központ időseinek elmondása 
alapján került sor. 

 
 
 

AAkkttuuáálliiss::  
 

• Az ináncsi Arany János Általános Iskola és Művészeti Alapiskola 2007. június 16-án 
11.00 órától tartja ballagási és tanévzáró ünnepségét. 

 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2007. július 28-án szervezi meg a Falunapi 
rendezvényét, melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatja a lakosságot. 

 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzata szolgáltatásként felajánlja a fűnyírási 
munkálatok elvégzését előzetes bejelentés alapján az egészségügyi állapotát, valamint az 
életkort tekintve rászoruló hernádszentandrási lakos részére. 
A fűnyírás tarifája 1.000 Ft, mely kizárólag a lakóház melletti udvar, valamint az 
ingatlanhoz tartozó árok nyírását tartalmazza. 

 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2007. május 17-én megalkotta az állattartás 
helyi szabályairól szóló rendeletét, melynek értelmében …közterületen hatósági engedély 
nélkül állatot legeltetni tilos, …bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos, …az ebtartó 
köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszédok nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne 
zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja...  
A rendelet szabályainak megsértése esetén a polgármester az állattartást korlátozhatja 
vagy megtilthatja. Amennyiben súlyosabb cselekmény valósul meg, szabálysértés 
következik be, és 30.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki. 
A rendelet teljes tartalma hozzáférhető és megtekinthető a helyi Polgármesteri 
Hivatalban az ügyfélfogadás időszakában. 

 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2007. (II.15.) számú rendeletének 
értelmében szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, 
…aki az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben…a 
gyomnövények magassága a 20 cm-t meghaladja, az ingatlan előtti árkot, átereszt nem tisztítja… 

 
 



SSZZEENNTTAANNDDRRÁÁSSII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  
  

 4

 

NNééhháánnyy  nnyyáárrii  nnéévvnnaapp  
 
Június 6. Norbert Germán eredetű név. 
  Jelentése: északi fény. 
 

Június 7. Róbert Germán eredetű név. 
  Jelentése: hírnév, fényes. 
 

Június 8. Medárd Germán eredetű férfi név. 
  Jelentése: hatalmas, erős. 
 

Június 10. Margit A margaréta régi magyaros formája. 
        Jelentése: gyöngy. 
 

Június 15. Jolán Névalkotás. 
  Jelentése: jó leány. 
 

Június 29. Péter, Pál Péter a Biblia szerint Jézus apostola. 
        Görög jelentése: szikla. 
        A Pál latin eredetű név. 
        Jelentése: kis termetű. 
 

Július 22. Magdolna  Arámi-héber eredetű név. 
  Jelentése: Magdala városából származó nő 
 

Július 26. Anna Héber eredetű név. 
  Jelentése: kegyelem, kecsesség, báj 
 

Augusztus 5.  Krisztina  Latin eredetű név. 
      Jelentése: keresztény, Krisztushoz tartozó. 
 

Augusztus 11.  Zsuzsanna Héber  eredetű név. 
         Jelentése: liliom. 
 

Augusztus 12.  Klára Latin eredetű név.  
        Jelentése: fényes, ragyogó. 
 

Augusztus 18. Ilona Görög  eredetű név. A Heléna magyaros formája. 
 

Augusztus 20.  István Görög-latin-német-magyar eredetű név.  
        Jelentése: koszorú. 
 

Augusztus 25. Lajos  Germán-Francia eredetű név. 
         Jelentése: híres+harc. 
 

Augusztus 27. Gáspár Perzsa eredetű név. 
  Jelentése: kincset megőrző 
 

Augusztus 31. Bella Spanyol eredetű név. 
  Jelentése: szép, bájos 
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„„SSZZEENNTTAANNDDRRÁÁSS  NNEEVVŰŰ  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSEEKK  XXII..  TTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓJJAA””  
TTOORRNNAASSZZEENNTTAANNDDRRÁÁSSOONN  

  

  

                          
 
 
 
2007. június 1-én és 2-án Tornaszentandrás rendezte meg a „Szentandrás nevű települések XI. 
találkozóját”. A házigazdán kívül Békésszentandrás, Jászszentandrás, Nemesszentandrás, 
Rábaszentandrás, és természetesen Hernádszentandrás is képviseltette magát. 
 
A gyönyörű vidék, és a helyi nevezetességek bemutatásán túl lehetőség nyílt az 
önkormányzatok bemutatkozására, és a tapasztalatcserére is. 
Tornaszentandrás példa lehet arra, hogy a jó levegőt, a szinte érintetlen falusi környezetet, a 
meglévő épített örökséget, hogyan is lehet az odalátogatók számára is ismertté és vonzóvá 
tenni. 
Tornaszentandrás határán található a különleges alakú Esztramos-hegy, mely minden 
barlangjáró és természetvédő előtt ismert, de a turisták is szívesen látogatják egyedülálló 
cseppkőbarlangját. 
A hazai műemlék állományban páratlan értéket képvisel Tornaszentandrás XII. századi 
ikerszentélyes katolikus temploma. Található továbbá a településen egy kápolna, egy I-II. 
világháborús emlékmű, valamint több csodálatosan rendben tartott népi lakóház, melyeket 
falusi szálláshelyként használnak. 
Különleges élményt jelentett számunkra a községtől nem messze található, Bódvarákó 
településhez tartozó kápolnánál tett látogatásunk, melyet egy 86 éves nővér sajátjának érezve 
gondoz. Itt található egy kivételes értékű kehely, melyet II. János Pál pápa adományozott a 
kápolna részére. 
 
A finom ízek, a helyiek vendégszeretete maradandó élménnyé tette számunkra az ott töltött két 
napot. 
A „Szentandrások” együttműködése folyamatosan erősödik, mely komoly értéket jelent 
mindannyiunk számára. 
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KKiissss  IIssttvváánnnnéé  TTeerriikkee  nnéénnii  vveerrsseeii  
 
 
 Disznóvágás 
 

A kakas már kukorékol, 
a konyhába a fény kigyul,   
Nagy fazékba fő a kása, 
itt a böllér nem sokára. 
 
Szomszédból jön Jóska, Pista, 
ömlik már a sok pálinka. 
Disznó sikít, menekülne, 
de a böllér már legyűrte. 
 
Hurka-kolbász mind megtöltve, 
a férfiak meg mind letörve. 
Üstbe sül a zsírja már, 
miért volt ő oly szamár? 

 
 
 Nádiveréb 
 

Fűzfa ágán barka nő, 
megjött már a jó idő. 

Nádiveréb fészkét rakja, 
lucskos sárral betapasztja. 

 
Csüng a fészek készen áll, 

de jó volna már egy pár. 
Van már párja, van már háza, 

van már aki haza várja. 
Fészkét szőrrel béleli ki, 

ki-be szálldos örül neki. 
Öt tojáson ül csendesen, 
párját várja nagy éhesen. 
 

Jön a párja és felváltja, 
tojáskáit megforgatja. 
Tojáshéjból kopogás jön, 

nem sokára lesz nagy öröm. 
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Fejtörő 

A rejtvény megfejtése 
Lukács evangéliumának a 

gondolata. 

Vízszintesek: 1. A
megfejtés első része 14. Nedű
15. Róka 16. Azonos betűk 17.
A hunok fejedelme 19. Rádium
20. Értekezik 22. Rénium 23.
Magas hegységek
sziklarégióiban honos állat 25.
Kötőszó 2. Stroncium 27. Gyűrű
alakú korallzátony 29. Ritmikus
sportgimnasztika 30. Kaparászik
33. Gyarmatosít 35.
...piskótatallér 36. Az első
gyilkosság áldozata 38. Fél Anna
(!) 39. Otthon 40. Ollós állat 41.
Kén, Jód, Urán 42. Táncdal 45.
Vissza ás(!) 46. Ismertető 48.
Feltárás 51. Részvénytársaság
52. Város a Fülöp-szigetek
középső részén (San Miguel
közelében) 53. Ütős hangszer
54. Páros bábeli(!) 56. Üzleti 58.
Tapad 60. Drámaszerző 63.
Valóban 65. Amnesztiában van

része 67. Alumínium 68. Gyár 69. Azonban 71. Benzinkútfajta 73. Ropogtat 75.
Fűszernövény termése, kedvelt ételízesítő 78. Doktor 80. Egyenruhában van (!) 81.
Kúszni kezd(!) 82. Páratlanul őrá (!) 83. Csirke 85. Szél, szegély 86. Kihajt, rügyezik
88. Régi 89. EEE(!) 91. Korszak 93. Jód, Oxigén, Trícium, Ittrium 94. A megfejtés
harmadik része 95. Páros kőfal(!)  

Függőlegesek: 2. Táplál 3. Kaszáló 4. Melengeti 5. Tantál, Argon 6. Evezni kezd(!)
7. Károly becézve 8. Filmnegatív fényérzékenységének értéke 9. Azonos betűk 10. A tó
is ilyen 11. Gorilla része(!) 12. A megfejtés negyedik része 13. Páros század(!) 17. A
megfejtés második része 18. Kóstol 21. Előidő 24. A vándorló zsidók hírnökei ilyen
gyümölcsöt hoztak Kánaán földjéről 28. Füstölgő kénsav 31. Fél alma (!) 32. Kupac 34.
Tövises cserje fehér, ritkábban piros virággal 35. Nedves 37. Német kérem 39. Hélium
42. Szilárd, erős 43. Bolygó vége(!) 44. Dajka 47. A könyökén jön ki 49. Névleges
tulajdonos 50. Hosszúkás alakú, vékony héjú sárgadinnye 53. Párosan sűríti(!) 55.
Valamilyennek tart 57. Ragyogás, csillogás 59. Ének 61. Fémbevonat 62. A fél ábra(!)
64. A nagy varázsló 66. Majdnem göngyölít(!) 67. Az egyik szülő 70. Ausztráliai
futómadár 72. Rajongó 74. Angol zöld 76. Égtáj 77. Fákon, épületeken fészkelő madár
79. Hasadék 84. Egybecsengés 87. Tollashoz, teniszhez is szükséges 90. Azonos betűk
(!) 92. Vés 
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AAzz  éélleett  nnaappooss  oollddaallaa::  
 
 
- Drágám, nem láttad azt a könyvet, amit a múlt 
héten vettünk? 
- Melyiket? 
- A Hogyan éljünk 120 évig címűt ! 
- Ja azt?! Kidobtam! 
- Kidobtad?! De hát miért? 
- Mert rajtakaptam anyádat, hogy azt olvasgatja... ☺ 
 
- Drágám, mondjál nekem valami szépet! - kéri a 
feleség a férjétől. 
- Olyanok a fogaid, mint a csillagok.. 
- Jaj, édesem, ennél szebb bókot életemben nem 
hallottam. 
- Folytasd! 
- ...sárgák és messze vannak egymástól. ☺ 
 
A köhögős beteg elmegy az orvoshoz. 
- Doktor úr, nagyon köhögök! 
Az orvos véletlenül hashajtót ír fel neki, és hazaküldi. 
Pár nap múlva a beteg visszamegy. 
- Na, köhög még? - kérdezi a doki 
- Nem merek! ☺ 
 
A paraszt bácsi kifogja az aranyhalat, és így szól 
hozzá: 
- Ha vissza dobsz teljesítem 1 kivánságodat. 
- Rendben, keverd össze a kontinenseket: 
- Ausztrália legyen Európa helyén, Amerika Ázsia 
helyén, Afrika Amerika helyén. 
Hát...- felel a hal - ez nehéz, nem kérnél valami 
mást? 
- Értsem meg a női logikát! 
Erre a hal: 
- Hogy is volt az a kontinenses? ☺ 
 
Egy házaspár lakásába éjszaka egy betörő mászik 
be. Mikor felfedezik, odaugrik a feleséghez és egy 
kést nyom a torkához, majd felkiált:  
- Hogy hívnak? Szeretem tudni az áldozataim 
nevét! 
- Elizabeth - mondja az asszony remegő hangon. 
- Ó, az anyámat is Elizabethnek hívják! - mondja a 
rabló. - Nem tudok megölni valakit, aki rá 
emlékeztet! 
Majd odaugrik a férjhez:  
- Na, és téged hogy hívnak? 
A férj remegő hangon szól: 
- Az én nevem Philip, de a barátaim csak 
Elizabethnek szólítanak... ☺ 
 
 

  
RReecceeppttggyyűűjjtteemméénnyy::  
  
Nyári gyümölcsleves mediterrán módra  
 
Hozzávalók:  
20 dkg ribizli,  
20 dkg málna,  
2 konzerv őszibarack,  
6 dl narancslé,  
2 dl tejszín  
 
Az őszibarackot lecsepegtetjük, a levét 
felfogjuk. A narancslevet kikeverjük a tejszínnel 
és kevés befőttlével. Hozzáadjuk a megmosott, 
leszemezett ribizlit, a málnát és a kisebb 
kockákra vágott őszibarackot. Jól lehűtve 
tálaljuk. 
 
Nyári tökfasírt 
 
Hozzávalók: 
50 dkg tök/vagy cukkini, patisszon/ 
20-30 dkg túró 
3-4 db vöröshagyma 
kis petrezselyem 
kapor 
2 tojás 
liszt 
só, bors 
 
Elkészítés: 
A tököt legyaluljuk, a túróval, a finomra reszelt 
hagymával, kis petrezselyemmel, kaporral, 2 
tojással, sóval, borssal és liszttel 
összedolgozzuk. Annyi lisztet tegyünk bele, 
hogy könnyedén evőkanállal kis pogácsákat 
tegyünk bő olajba, kissé ellapogatjuk, és 
aranysárgára sütjük. Hidegen is, melegen is 
fogyasztható! 
 
Habos meggyes 
 
Hozzávalók:  
10 dkg vaj, 4 tojássárgája, 1 evőkanál cukor, 30 
dkg liszt, 3 dkg élesztő, 1/2 liter tej, meggy.  
 
Elkészítés:  
Egész puha tészta lesz belőle. Zsírozott, 
lisztezett tepsibe nyújtjuk, és egy órahosszáig 
kelesztjük. Magozott meggyet szórunk rá. A 
négy tojás fehérjét 25 dkg cukorral kemény 
habbá verjük, és egyenletesen rákenjük a 
meggyes tésztára és sütjük.  


