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Tisztelt Cím! 
 

Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány nevében engedje meg, hogy ezúton is bemutassam Önnek 
Hernádszentandrás első civil szervezetét. 
2004. február 13-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság bejegyezte, s ezáltal hivatalosan is 
megalakult az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány. 
A számos megfogalmazott célkitűzésen túl az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány is egyfajta 
fórumot akar teremteni azon emberek számára, akik Hernádszentandrás fejlesztésében, segítésében 
különféle módon részt kívánnak venni, tanácsaikkal, javaslataikkal a település előrelépéséhez 
szeretnének hozzájárulni. Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány adni akar, hozzá kívánja 
tenni tagjainak kapcsolatait, ötleteit, szellemi bázisát a meglévő helyi folyamatokhoz. 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány egyben közhasznú szervezet is, mely az alábbi célokat 
tűzte ki maga elé: a falusi turizmus elősegítése; a község külső arculatának rendezetté tétele; tehetséges 
gyermekek támogatása; helyi megmozdulások támogatása, szervezése; kulturális rendezvények 
szervezése; a falu kedvező adottságainak propagálása; a célok megvalósításához szükséges források 
felkutatása, pályázatok írása. 
A nyolcfős kuratóriummal rendelkező alapítvány a helyi önkormányzattól függetlenül tevékenykedik, s 
a kölcsönös együttműködés a község életében döntő változásokat indíthat el. 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány elnökeként mondhatom, hogy szervezetünk 
célkitűzéseivel összhangban, Hernádszentandráson részt kívánunk venni a település fejlesztésében, a 
közösségi élet erősítésében, s lehetőségeinkhez mérten az esélyegyenlőségre törekedve a fokozatos 
leszakadás megakadályozásában. 
Anyagi bázisunkat többnyire a pályázati pénzek, valamint a magánszemélyek felajánlásai képezik, 
jelentős viszont a község érdekében elvégzett társadalmi munka mértéke. 
A 2004. évben hozzávetőleg 400.000 forintot, a 2005. esztendőben mintegy 1.000.000 forintot, a 2006. 
évben közel 1.200.000 forintot tudtunk a falu javára visszaforgatni, de azon vagyunk, hogy ez a mérték 
évről-évre nagyobb legyen. 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány nevében engedje meg, hogy tájékoztassam a közel 4 
esztendőben folytatott tevékenységeinkről, az elért eredményeinkről, melyeket igyekszünk a jövőben is 
folyamatosan bővíteni a hernádszentandrási közösség és a térség javára: 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzatával közösen elkészíttette a település üdvözlőtábláját. 
• ECDL-tanfolyam megszervezése a hajdani Belügyminisztériumtól kapott 600.000 Ft pályázati 

támogatásból, amely nyomán 8 hernádszentandrási lakos számítástechnikai képzéséhez járult 
hozzá az alapítvány. 

• Megjelent a - mintegy 240 oldalas - Hernádszentandrás monográfiája című könyv községünk 
történetéről, mely egy egykori hernádszentandrási lakos komoly anyagi támogatásának 
köszönhetően valósulhatott meg. 

• A megalakulásunk óta minden éven könyvjutalmat adtunk át Hernádszentandrás legjobb alsó-, 
illetőleg felső tagozatos általános iskolai tanulójának. 

• Emlékparkot alakítottunk ki mintegy két év alatt saját forrásból, minisztériumi támogatásokból, 
magánszemélyek felajánlásaiból. Mindezen törekvésnek az volt a célja, hogy Hernádszentandrás 
rendelkezhessen egy olyan kulturált közterülettel, ahol méltóképpen megtarthatóak különféle 
megemlékezések, rendezvények, és ahol a helyi és hajdani hernádszentandrási lakosok is 
megpihenhetnek. 



• Az Emlékpark 2006 júniusában, a Hernádszentandráson rendezett jubileumi „X. Szentandrás 
nevű települések találkozója” keretén belül került átadásra, mely ünnepi eseményt a miskolci 
bányászzenekar és a kassai Thália Színház művészeinek fellépése gazdagította.  
A parkon belül egy olyan emlékmű-együttest alakítottunk ki egy neves fafaragó művész 
segítségével, mely a maga nemében egyedülálló a térségben, és amely az András-kereszt 
motívum középpontba állításával tiszteleg a község múltja előtt. 

• Sportnapot és a Bojtorján együttes jubileumi koncertjét szerveztük meg 2006 nyarán pályázati 
támogatásból. 

• „Gyerekkarácsonyi rendezvényeket” szerveztünk, és szervezünk 2007. decemberében is, 
ajándékosztással a hernádszentandrási óvodában. 

• „Adventi komolyzenei koncerteket” rendeztünk a helyi református templomban. Felléptek az 
elmúlt években a Sárospataki Művelődés Háza Kamarakórusa, valamint a miskolci Palota 
Rézfúvós Kvintett. 

• Az Emlékparkot továbbfejlesztettük, virágosítottuk, új kerítéssel láttuk el. 
• Pályázati támogatásból számítógépet, monitort, valamint egy multifunkciós nyomtatót 

vásárolhatott az alapítvány. 
• Szintén pályázati forrásból hozzá tudott járulni a Hernádszentandráson első ízben megrendezett 

Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál költségeihez. 
• Létrehoztuk Magyarországon először, a Magyar Történelmi Ünnepek Emlékdombját, melyen 

helyet kapnak az államalapítás, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, valamint az 
1956-os forradalom szellemét és üzenetét megidéző alkotások. 

• Pályázati támogatásnak köszönhetően 2007. október 23-án avattuk fel a Kovács Bélának és 
általa a forradalomnak is emléket állító domborművet, mely egy nagy földdomb tetején áll a 
magyar történelmi ünnepek időrendiség szerinti harmadik pilléreként. A másik két pillér 
felállítására 2008. március 15-én, illetőleg 2008. augusztus 20-án kerül majd sor, teljessé téve és 
megvalósítva ezzel a hernádszentandrási Magyar Történelmi Ünnepek Emlékdombját. 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzatával közösen megszerveztük a „Szentandrási Esték” 
közéleti fórumsorozatot, melyhez pályázati forrásból elnyert összeggel is hozzájárultunk. 

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány nevében tisztelettel megköszönök minden eddigi 
támogatást, s külön köszönöm azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával - 
összértéke 91.492 forint - szintén szervezetünket segítették a vállalt céljainak minél hatékonyabb 
megvalósításában. 
Az alapítvány egyik legfontosabb feladata, hogy építse és ápolja a hernádszentandrásiak közösségét, 
függetlenül attól, hogy tagjai jelenleg az ország vagy a világ mely pontján élnek. Hernádszentandrás 
egyaránt otthona azoknak, akik 2007-ben is itt élnek, otthona azoknak, akiket az élet más területre 
sodort, de a hernádszentandrási gyökereket a mai napig őrzik, és otthona mindazoknak, akik a szívükön 
viselik a település sorsát. 
Az alapítvány elnökeként, és Hernádszentandrás polgármestereként mondom, hogy nem fogunk 
megfeledkezni azokról, akik valamivel is hozzájárultak ahhoz, hogy a település fejlődhessen, arculata 
szebbé, hangulata vonzóbbá váljon, neve és híre minél szélesebb körben legyen ismert. 
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