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Beatzenét játszó Republic - A lírától a rockzenéig minden belefér
/Balázs Mária Éva, az MTI tudósítójának interjúja Boros Csabával/
(MTI-Press) - Csillagfényes nyári este várta a Republic együttest az abaúji kisfaluban,
Hernádszentandráson, a zenekar egyik hétvégi fellépésén. A csaknem félezer lelkes település
lakói mellett szinte az egész térségbıl, sıt Miskolcról, Kazincbarcikáról, Edelénybıl is érkeztek
rajongók, szórakozni vágyók a koncertre. A terület zsúfolásig megtelt a közönséggel.
Az érdeklıdök - kisebbek, kamaszok, fiatalok, közép- és idısebb korúak - miközben a helyi
szabadtéri színpad elıtt még az elızenekar dallamait hallgatták, láthatóan izgatottan várták,
hogy felcsendüljenek végre a jól ismert dallamok, a kedvenc Republic-nóták. Eltöprengtem, mi
lehet a titka a zenekar "kortalanságának". Boros Csaba, az együttes basszusgitárosa
kérdésemre rögtön rá is vágta, hogy "fogalmam sincs".
- A kezdetektıl fogva az az együttes voltunk, amely kikiáltotta magáról, hogy beatzenét
játszik, és ebbe minden belefér. Ha kedvünk volt, akkor csináltunk egy rock and roll nótát, ha
meg úgy alakult, gyorsan egy punk számot játszottunk utána. Gyakorlatilag azt mondhatnám,
hogy
a
Republic
zenekar
stílusát
a
stílustalanság
adja
mondta.
Hasonló zenekart is említett a külföldi példából merítve, a Queent, amely szintén
mindenféle "dolgot" eljátszott. Felidézte, hogy amikor elsı lemezeiket hallgatta, még rock
zenekarként tartották ıket számon, aztán átment az irányzat mindenfélébe, és számos mőfajt
elıadtak. Akik pedig részt vettek a koncertjeiken, elfogadták ezt, mert "ık egy ilyen csapat
voltak."
- Azt hiszem, tılünk is elfogadta ezt a közönség. Tudja, hogy nálunk a lírától a rockzenén
keresztül a popzenén át a punkig minden belefér. Ha most visszagondolok, a legelején ez még
nem alakult ki - elevenítette fel.
A legelsı koncerteken az lehetett a benyomás, hogy a Republic alternatív együttes. Azok
a rajongók tehát, akik nem érezték, hogy ez a zene annyira az övék lenne, elıbb-utóbb
lemorzsolódtak, a többiek azonban beleolvadtak az együttes táborába, amely az évtizedek
során kialakult, és ugyanúgy összekovácsolódtak, mint maga a csapat.
- A zenekar huszonegy éves, de azt mondhatom, hogy úgy egy évtizede négyszerzıs
zenekarrá alakultunk. A legeslegelején Cipı remek dalait vettük elı, amelyeket még tinédzser
korában írogatott. Ezek adták akkor a Republic gerincét, stílusát.
Vélhetıen - sıt pontosan tudom -, neki is nem kis megkönnyebbülés volt, hogy ezt a terhet,
felelısséget egy idı után le tudtuk venni a válláról.
Szövegírásban most már úgy körülbelül ötven százalékban ı (azaz Bódi László-Cipı), no meg
Zoli (Tóth Zoltán) vette át a szerepet a zenekarban. Próbálkozom én is - egy évben legalább
egyet, mert mindig kipréselik belılem -, de hozzáteszem, nagyon rossz szövegíró vagyok,
tehát az enyémek olyanok, amilyenek - vallotta be ıszintén Boros Csaba.
Viszont a dalok szerzését, alapjait négyfelé osztjuk, és azt hiszem ez a Republicnál egy olyan
fajta nyitást idézett elı, amelyre nagy szükség volt.
Másfajta csatornák is megmutatkoznak ugyanis, több gondolat elıjöhet a zenekar tarsolyából.
Habár ezeket nem biztos, hogy a koncerteken mindig halljuk, de a lemezeken az igazi
rajongók észreveszik. Ismerik az együttest, meg tudják különböztetni, hogy melyik zene kinek
a szerzeménye, tehát sokféle színt visz a zenekarba.
A basszusgitáros kitért arra is, hogy a repertoár fellépésenként mindig más és más.
Természetesen van egyfajta fı vonal, emellé épülnek fel a dalok, de hogy körülötte, "az úton"
mely nóták vezetnek egyiktıl a másikig, az mindig változik. Függ a hangulattól, a közönségtıl,
a környezettıl, amely önmagát kínálja.
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Szóba került a nemzetközi karrier lehetısége. Nem véletlen, hogy errıl faggattam, hiszen
határon innen és túl ismertek, népszerőek a szó valódi, klasszikus értelmében. A határon túli
sikerrıl úgy vélekedett, hogy "egy idıben - a Szállj el kismadár címő dalunkkal - talán lehettünk
volna nemzetközi sztárcsapat, de nem biztos, hogy ez a zenekar valamennyi tagjánál - például
Cipınél - osztatlan örömöt okozott volna, sıt nem rajongott volna ezért a dologért".
Húsz évet kellett arra várniuk, hogy felüljenek egy repülıre, és elmenjenek New Yorkba az
ott élı magyaroknak játszani. - Igazán jól sikerült mindhárom fellépés - jegyezte meg. - Az
egyik lehetıség húzza maga után a másikat, utána következett ugyanis egy londoni, majd egy
dublini szereplés, és olyan jó koncertek voltak, hogy szeptemberben újra megyünk.
A londoni elıadáson ráadásul furcsa, felemelı érzés kerített mindenkit hatalmába, hiszen
azokon a deszkákon korábban már Jimi Hendrix is játszott. Szavai szerint a kint élı magyarok
Manchestertıl Liverpoolig számos területrıl érkeztek, tehát a közönség és Magyarország
között akkor a Republic jelentette a hidat, az otthont.
Boros Csabától arra is választ vártam, hogy mennyire kedvelik a kihívásokat, hiszen
legutóbb egy olyan rendezvényükön vehettem részt, ahol szimfonikusokkal játszottak együtt a
Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon.
A basszusgitáros - bár elöljáróban megjegyezte, hogy "baromira lusták vagyunk" elmondta, hogy a történet 2009-re datálódik, akkor kereste meg az operafesztivál fıszervezıje
a csapatot az ötlettel. Maga a koncert tavaly volt, az árvíz idején. - Ahogy közeledett a fellépés
idıpontja, mi egyre inkább izgultunk, aztán összeszedtük magunkat - emlékezett vissza.
A Bartók+Európa 2010 Miskolci Nemzetközi Operafesztivál Opera-Rock Show-jának tehát
a Republic lett a magyarországi vendége. A különleges elıadás két részbıl állt, az egyikben
az együttes olyan klasszikus szerzık darabjainak az átiratát, a saját stílusuknak megfelelı
változatát adta elı a szimfonikusok kíséretével, mint Bartók Béla, Maurice Jarre, Niccoló
Paganini, Aram Iljics Hacsaturján vagy Edvard Grieg. A második részben saját dalaik
áthangszerelt, szimfonikus zenekari közremőködéssel elıadott változatai következtek.
Eredetileg egy elıadásról volt szó Miskolcon, de utána jött még két fellépés: Nyírbátorban
és Debrecenben.
- Idén március 15-én pedig a budapesti Kongresszusi Központban fel is vettük a koncertet.
A szimfonikusok és az együttes produkciója egy kirándulás, amely más zenei irányzatoknak is
teret ad, perspektívákat mutat, azaz olyan lehetıség, ahol szintén bizonyíthatott a csapat. Nem
azt mondtam, hogy nagyon elmélyedtünk a mőfajban, de saját arculatunkra tudtuk formálni, és
sok embernek tetszett - magyarázta a mővész.
Kitért arra is, hogy fellépéseiket, azok helyszínét sosem válogatják, kis községekben mint például Hernádszentandráson - éppúgy jelen vannak, mint a nagyobb városokban.
- Ez fel sem tőnik, evidens volt mindig, hogy nem nagyvárosi zenekar vagyunk, elmegyünk
bárhová, ahol érdeklıdés van - hangsúlyozta a basszusgitáros.
Az a fajta sztárallőr - vagy ha úgy tetszik: a nagy misztikum, hogy mi bármilyen különlegesnek
mondott kívánsággal, "celebes" kritériummal elıállnánk - a mi esetünkben nincs, nem létezik.
Nem kérünk például nyolc - mit tudom én - fehér színő törölközıt.
A Republic elmegy a fellépésekre, találkozik, integet, kezet fog a közönségével, önmagát, a
zenéjét adja. A nóták pedig önmagukért beszélnek…

„…Ahogy az ember így öregszik és a saját gyerekeit kezdi felnıni látni, elgondolkodik azon, mi lesz, ha ı már
nem lesz. Hogy a Republic meddig fog még játszani? Véleményem szerint ez rajtunk múlik, mi döntjük el.
Hogy ha ezt mi így tudjuk tovább folytatni, akkor azt hiszem, hogy mint egy fogatlan oroszlán valamikor
egyszer kidılünk a sorból. Ha így történne, ez egy szép dolog lenne!”
/Boros Csaba/
3

SZENTANDRÁSI HÍRMONDÓ

V. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál
Hernádszentandráson
Hernádszentandrás Község Önkormányzata, valamint
az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány a 2011. esztendıben is megrendezi a
V. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivált.
Ezen eseménnyel folytatni kívánjuk a 2007. esztendıben útjára indult hagyományteremtı
kezdeményezést, mely 2011-ben immár ötödik esztendeje igyekszik tenni térségünk
tehetségeiért.
A 2011. október 14-15. között megrendezésre kerülı fesztiválra az alábbi információkhoz
igazodva várjuk TÁNC, valamint MESEMONDÁS kategóriákon belül a diákok minél nagyobb
számú jelentkezését a megadott szempontok (kategóriák, korcsoport, mő címe + elıadó)
PONTOS megnevezésével 2011. október 3-ig levélben, faxon, vagy e-mailben.
Mindkét napon – a hagyományokhoz híven – 5 tagú független szakmai zsőri értékeli majd a
résztvevıket.
A zárónap végén kerül sor a díjak átadására, melyre mindenképpen várjuk az elsı nap
helyezettjeit is, valamint minden érdeklıdıt szeretettel látunk a két nap folyamán!

Október 14. (péntek) 9 óra:

- TÁNC - kategória

Korcsoportok:
• I. korosztály (6-8 évesek, „Mini”)
• II. korosztály (9-12 évesek, „Gyerek”)
• III. korosztály (13-16 évesek, „Junior”)
Versenykategóriák:
• Szóló
• Páros
Tánckategóriák:
• Mővészi látványtánc (Modern, Kortárs, Jazz)
• Hip Hop, Break
• Néptánc (magyar és nemzetiségi)
• Társastánc, Versenytánc
Feladat, tudnivalók:
• Az elızıekben felsorolt kategóriák közül választott, maximum 5 perces elıadás!
• A kísérı zenét minden jelentkezı CD-n hozza magával!
• 1 fellépı kizárólag 1 mőfajban indulhat!
• Rendelkezésre álló tér: 4,5 x 4 méteres színpad (Mővelıdési Ház)
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Értékelés:
A korcsoportokon belül, a bemutatott koreográfiák, kategóriák szerinti elıadásának szakmai
színvonalát a zsőri szempontonként 0-10-ig terjedı pontozással értékeli, melyek:
o

zenei összhang: - a tánc tipikus ritmikájának megjelenítése
- a választott zenével való harmonikus együttmozgás

o

térforma:

- a koreográfia kivitelezése
- térkihasználás

o

technika:

- táncos teljesítmény (testtartás, lábtechnika, figurák kivitelezése, stb.)

o

mővészi hatás: - komplex vizuális élmény (színpadi megjelenés, kosztüm, egyéb
mozgásformák kivitelezése, döntések, emelések, pózok, látványelemek)

Ennek alapján a benevezett táncmő zsőritagonként maximálisan 40 pontot kaphat.

Október 15. (szombat) 9 óra:

- MESEMONDÁS - kategória

Korcsoportok:
• I. korosztály (1-2. osztály) – maximum 3 fı/iskola
• II. korosztály (3-4. osztály)- maximum 3 fı/iskola
• III. korosztály (5-6. osztály) - maximum 3 fı/iskola
• IV. korosztály (7-8. osztály) - maximum 3 fı/iskola
Feladat:
• I-II. korosztály (egy szabadon választott mese vagy népmese elıadása)
• III-IV. korosztály (egy kötelezı mese: Csukás István: Kalandozás Betőországban olvasható, és egy szabadon választott mese vagy népmese elıadása)

Az V. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál két napjának forgatókönyvével, a Zsőri
tagjaival, és a további fontos részletekkel kapcsolatban október elején tájékoztatjuk
Önöket.
Várjuk a település és a térség gyermekeinek mielıbbi jelentkezését – az iskoláknak kiküldött
és a Körjegyzıség Kirendeltségén is beszerezhetı Jelentkezési Lap pontos kitöltésével –, és
az esetlegesen felmerülı kérdéseiket!
(Postacím: 3852 Hernádszentandrás, Fı út 41.; Tel/Fax: 46/456-201; E-mail: uvegesg@freemail.hu)

Üveges Gábor
Polgármester
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III. Hernád Fesztivál
/2011. augusztus 6., Hernádszentandrás/

Kiváló nyári idıben 2011. augusztus 6-án, szombaton rendezte meg Hernádszentandrás
Község Önkormányzata a III. Hernád Fesztivált.
A klasszikus Falunap helyett 2009-tıl – a pályázati forrásból megépített szabadtéri színpad
átadásának idıpontjától – kezdıdıen minden év augusztusának elsı szombatján Hernád
Fesztivál néven egy korszerő, nagy közönség számára is egyre vonzóbb rendezvényt
szerveznek a helyiek. Állandó része ennek – az immár hetedik ízben megrendezett „Szentandrás Kupa – kispályás labdarúgó torna”, valamint – a 2010. esztendı után második
alkalommal meghirdetett – „Szentandrás Íze” Fızıverseny.
Mindezeket most kiegészítette a Demján Sándor Alapítvány és a Roma Oktatási Alap
támogatásával megvalósuló „Egészség-sziget” program, mely számos, helyben végzett orvosi
szőrıvizsgálatot és életmód tanácsadást foglalt magában a nap folyamán.
Ami az alternatív programokat illeti, volt testfestés, pólófestés, lovaglás, a fiatalabb korosztály
számára ugrálóvár, az ínyenceknek koktélok, vattacukor, lángos, kürtıskalács, és persze a
fızıverseny eredményhirdetése után a hét csapat ínycsiklandozó ételeit is magáévá tehette a
látogatók apraja-nagyja…
A VII. Szentandrás Kupa gyıztese 2011-ben a házigazda csapat lett, míg a II. „Szentandrás
Íze” Fızıversenyt az abaújkéri Wesley János Általános és Szakképzı Iskola „Mindmegette”
csapata nyerte isteni csülökpörköltjével az 5 fıs zsőri döntése alapján.
Az önkormányzat által alapított, és évente adományozandó „Minta Udvar” kitüntetı címet elsı
alkalommal Tarnóczi Bertalan és családja érdemelte ki.
Az elsı, önkéntességre épülı, július 16-án megszervezett Falutakarítási akcióban résztvevık
közül a „Legdolgosabb Kéz” elismerést a felnıttek közül Lakatos Miklós, a gyermekek részérıl
Batyi Vivien szerezte meg.
A III. Hernád Fesztivál fénypontja az elızenekarok dallamai után, a közel 1500 fıs közönség
elıtt este 9 órakor színre lépı Republic együttes volt.
A sokrétő és kitartó szervezımunkának, valamint a térség meghatározó szereplıinek - Abaúj
Takarék Takarékszövetkezet, BorsodChem Zrt., ÉMÁSZ Nyrt., Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás, ÉRV Zrt., SZATEV Zrt., TIGÁZ Zrt., Észak-Magyarország c. napilap, Juventus Rádió
– partnerségének és összefogásának köszönhetıen az abaúji kisfalu maradandó élményt
szerzett – az évek múlásával 2-3 naposra tervezett, falusi ízvilág arcait is bemutató, komoly
turisztikai vonzerıt és kitörési pontot is jelentı – Hernád Fesztivál minden résztvevıje
számára.
A mindenhol szőkös önkormányzati költségvetési mozgástér ellenére a kultúra – szemben
napjaink korszellemével – szerves részét kell, hogy képezze egy közösség életének, s az arra
szánt pénz nem felelıtlen költekezés, hanem kötelességünk, és egy sokszorosan megtérülı
befektetés a jövıbe Hernádszentandráson és egész Abaújban egyaránt.
Üveges Gábor
polgármester
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Az életöröm poétája – Csukás István 75 éves
2011. április 2-án ünnepelte 75. születésnapját Csukás István költı, és egyben egyik
legnagyobb meseírónk. Olyan alakokkal lennénk szegényebbek nélküle, mint
Süsü a sárkány, Pom-Pom, Mirr-murr vagy a Nagy Ho-ho-ho-horgász,
hogy csak a leghíresebbeket említsük.

Csukás István Kisújszálláson született 1936. április 2-án. Itt járt elemi iskolába. A háború után
egy zenetanár biztatására, anyja akaratából jelentkezett az akkor alakult békéstarhosi
zeneiskolába, hegedőmővész akart lenni. A fiatal diák életének második boldog korszaka volt
az intézet, tanult, olvasott, s naphosszat gyakoroltak a kastélyban, a hatalmas parkban,
kamarazenéltek, elıadásokon szerepeltek, becsvággyal készült a hegedőmővészi pályára.
Nyaranta apja mellett dolgozott az építkezéseken, téglát hordott. Kamaszosan lázadt fel apja
ellen, majd az intézet ellen, s végül a zene ellen is. Érettségi után elıbb a jogi egyetemre
jelentkezett, majd egy idı után átment a bölcsészkarra. 1954 és 1957 között volt egyetemi
polgár.
Bölcsész tanulmányait nem fejezte be. Megjelentek elsı versei, írásaiból, irodalmi
segédmunkákból élt, a Fiatal Mővészek Klubjának vezetıje volt, majd a Mővészeti Alapnál, a
Munkaügyi Minisztériumban, a Néphadsereg címő lapnál dolgozott.
1968-tól 1971-ig a Magyar Televízió munkatársa, 1978-tól 1985-ig a Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó fıszerkesztıje. 1989-tıl 1991-ig szerkesztıbizottsági tag az Új Idı címő lapnál.
Az ifjúsági irodalomért nemcsak a könyvkiadásban tevékenykedett, hanem a gyermeklapok
szerkesztésében is részt vállalt. Alapító szerkesztıje volt – Kormos Istvánnal – a
Kincskeresınek. Egy ideig a Kölyökmagazin szerkesztı bizottságának az elnöke, majd a Piros
Pont fıszerkesztıje. E rövid idıszakok közben szabadfoglalkozású író volt. Feleségével,
Porga Máriával 1975-ben kötöttek házasságot.
A hatvanas évek közepén Kormos István biztatására fordul a gyermekirodalom felé, s ettıl
kezdve verseskötetei mellett egyre-másra jelennek meg gyermekregényei, mesekönyvei,
verses meséi. Nagy sikerrel mutatták be Ágacska címő színdarabját, majd a többi színpadi
mővét. 1975-ben a hollywoodi X. televíziós fesztiválon a Keménykalap és krumpliorr címő
játékfilm megkapja a fesztivál Nagydíját és Az Év Legjobb Gyermekfilmje címet.
A már említett mesehısökön kívül ı alkotta meg Gombóc Artúr, Tappancs, Órarugógerincő
Felpattanó, Sün Balázs vagy Töf-töf elefánt alakját is.
Mőveibıl nagy sikerő filmek készültek, a Keménykalap és krumpliorron túl - a teljesség igénye
nélkül: Mirr-murr, A legkisebb ugrifüles, Pom Pom meséi, Sebaj Tóbiás és persze Süsü, a
sárkány.
Életmővét olyan díjakkal ismerték el, mint a József Attila-díj, az Andersen-díj, a Déry Tibor-díj,
a Magyar Alkotómővészetének Országos Egyesületének Életmődíja vagy a Kossuth-díj.
Minden bizonnyal az összes díjnál többet ér ismertsége, elismertsége és a szeretet, amely
mőveit övezi töretlenül hosszú évtizedek óta kicsik és nagyok körében egyaránt.
/Forrás: www.tvkeszthely.hu/
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Csukás István örömmel üdvözölte az idén ötödik alkalommal megrendezendı Hernád-völgyi
Tehetségkutató Fesztivált, és otthonából szellemi útravalóval látja majd el a résztvevıket…

Élménybeszámoló a Szivárvány Társulat szlovákiai fellépésérıl
Pár sorban bemutatkozunk:
2010 ıszén a Hernádszentandrási Gondozási Központ gondozottjaiból, megalakult a
Szivárvány Társulat. A tagok nagy része egyedülálló. Több foglalkozás alkalmával úgy
döntöttünk, hogy alakítunk egy társulatot. A nevünk a mősoraink sokszínőségébıl fakadt:
énekek, versek, felolvasások, színdarabok.
Megalakulásunk óta többször vettünk részt különbözı rendezvényeken pl.: szüreti mulatságok,
szépkorúak napja, megemlékezések, farsangi bálok, falunapok, augusztus 20-i rendezvények.
Társulatunk tagjai: Gombár Lászlóné, Havasi Béla, Hornyák Lászlóné, Kisari Sándorné,
Lencsés Gáborné, Pongrácz Józsefné, Szomolya Lászlóné, Sztahura Istvánné, Szőcs
Józsefné, Özv. Szőcs Józsefné, Ónodi Roland zongorista.
A Hernádszentandrás településen mőködı Szivárvány Társulat nagy megtiszteltetésben
részesült. Meghívást kapott ugyanis 2011. július 30-án a szlovákiai Alsólánc község
falunapjára. Ugyanis, ez a falu testvéri kapcsolatot ápol Pere községgel. A falu polgármestere
Blaskó István és kedves felesége Blaskóné Kerekes Éva, aki a társulatunk vezetıje elfogadta
a meghívást és így egy nagy emlékezetes szép baráti találkozást, hoztak létre.
A csúnya esıs idı ellenére vidáman és jókedvően érkeztünk meg Alsóláncra, fogadott minket
Hangácsi Mihály polgármester úr feleségével és a képviselı testület. Tiszteletünkre
állófogadást rendeztek. A rossz idı miatt több beígért fellépés elmaradt, így a mi mősorunk
töltötte ki a fı mősoridıt. Nagy sikerrel szerepeltünk, óriási tapsot kaptunk. A konferanszié
egyenként bemutatta a társulat minden tagját.
Számunkra felejthetetlen marad a polgármester úr hálás köszönete, hogy az elıadásunk
mővészi és igaz szeretettel volt átitatva. Nem engedtek el minket, addig, amíg pompás
vacsorában nem részesítettek. Távozásunkkor visszavárva köszöntek el tılünk.
A Szivárvány Társulat gazdag mősorral vett részt a falunapon. Annyi megbecsülést és olyan
szeretetet kaptunk, hogy büszke lehet ránk egész Hernádszentandrás! Elvittük a falu jó
hírnevét, örömet szereztünk, minden kedves embernek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Hernádszentandrási Önkormányzatnak és Üveges Gábor
polgármester úrnak a fellépéseinkhez való támogatásukat.
Szivárvány Társulat tagjai, Blaskóné Kerekes Éva Gondozási Központ vezetıje

„Csak a középszerőség biztos, kockáztass hát bátran, és tedd azt, amit akarsz.
Keress olyan embereket, akik nem félnek, hogy hibáznak, így aztán persze hibáznak.
Ezért nem is mindig ismerik el a munkájukat. De ez az embertípus alakítja a világot, és ık azok, akik sok hiba
után egyszer csak olyat tesznek, ami gyökeresen megváltoztatja a közösségüket.”
/Paulo Coelho/
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“Nézzünk szembe azzal, hogy néhány ember lusta!
Könnyebb csak annyit csinálni, hogy épp elég legyen, esetleg egy picit többet.
A középszerőség útja mindig zsúfolt. Ott sosem leszel egyedül, de igazán sikeres sem leszel.”
/Bruce Garrabrandt/

A 2010-es árvizet kétszeresen fizeti Hernádszentandrás
„Felidézve 2010 júniusát, a híradások középpontjában többnyire Hernádszentandrás, Edelény,
Szendrı és Felsızsolca.
Az árvíz pusztítását követıen a már rogyadozó gátakon vagy azok tervezett helyén nagy a
fogadkozás, hogy a megelızı munkálatok azonnali elkezdésének köszönhetıen nem jöhet
létre ekkora katasztrófahelyzet még egyszer, az állam pedig a védmővek építésére,
megerısítésére mindenki számára testközelbıl érezhetı forrásokat biztosít, gyorsított
eljárással...
Egy-két pályáztatás nélküli, preferált központi beruházás megindulásától eltekintve ugyanakkor
érdemi intézkedés mintegy 8 hónapig nem történt az ígért fejlesztési források vonatkozásában.
2011 márciusában végül Hernádszentandrás is benyújthatta pályázatát, az utóbbi években a
Hernád folyó által számtalanszor megpróbált, helyenként megsüllyedt, sérült, megerısítésre
szoruló körgátjához kapcsolódóan.
Érdemes elgondolkoznunk ennek fényében azon is, ha a 2011. esztendı ugyanazt a
csapadékos idıjárást hozta volna, mint a 2010. év, akkor bizony a segítség ígéretét bíró
települések sokkal nagyobb tragédia színhelyei lettek volna most, mint 2010
júniusában…
Értjük, hogy sok a munka, nagy az igény, és kevés a rendelkezésre álló forrás. Értjük azt is,
hogy messze van már 2010, a bírálati folyamatok gépezetébe is kerülnek olykor
homokszemek, sıt azt is értjük, hogy olykor a lobbi csatát is nyer az árvízzel szemben…
Nem értjük viszont azt, hogy – többek között – egy olyan település igénye lett szakmailag
alulpontozott, és ezáltal elutasított, ahol a körgát biztonságán múlik szinte évrıl-évre a teljes
lakosság eddig felépített élete, és annak megerısítésének szükségessége az egész ország
számára vált nyilvánvalóvá mintegy 15 hónappal ezelıtt…
Talán nem illı megkérdıjelezni a szakmaiságot a folyamatban, ugyanakkor lássuk be, az adott
pontszámok sokszor nem kellı körültekintés után, és nem kizárólag szakmai érvek hatására
kerülnek az adott projekttervek margójára…
Az utóbbi esztendıkben számos területen eredményes munkát végzı Hernádszentandrás
település nevében csak remélni tudom, hogy ezen sorok halló és értı fülekre találnak,
észrevételeink nem az ellenreakciót, hanem a közmegelégedést segítenék elı.
Jelen helyzetben sajnálatos módon számunkra nem vigasz, hogy „lesz még lehetıség a
pályázat ismételt benyújtására” – a valóság az, hogy nem várható a közeljövıben újabb kiírás
–, fel kell készülnünk a következı évek árvizeire erınkhöz mérten, és bízni abban, hogy elég
lesz az a védelem, amit ezen körtöltés még nyújtani képes a 467 embernek…
Addig is – az egyébként nyertes pályázat esetén elszámolható – tervezıi és a szakmai
dokumentáció elkészítésének több millió forintos díját most a „szők esztendık” újabb terheként
kell teljesítenünk…”
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„Kérjük és várjuk a segítséget, a kompenzáció lehetıségét annak érdekében, hogy a
2010-es árvizet ne fizesse meg kétszeresen Hernádszentandrás,
és a számos érintett település…”
(az Észak-Magyarország c. napilapban megjelent jegyzet…)
Üveges Gábor
polgármester

Vidám percek:
Kínai fogamzásgátló leírása (eredeti!)
Kínai fogamzásgátló tabletta magyar nyelvő tájékoztatója.
Az OGYI úgy visszavágta, mint a kertajtót.
A fogalmazványt eredeti írásmódban, módosítás nélkül tesszük közzé.
/Forrás: mommo.hu/
"Köszöni a miénk cég hogy ön választja miénk által gyártódott fogamzódás gátlásos pirula.
Kérni hogy nagyon fontos ez a tájékoztató hogy Ön elolvasni és utasítások fenntartani.
Nem fenntartja miénk cég nem tart felelısség de más esetben nem tart felelısség fenn szintén.
Pirula rendszerben nyelése naponként este vagy reggel meggátolódik hogy Ön belees a
teherbe. Ha nem rendszerben nyelés, elıfordulása Ön belees a teherbe növekedett
valószínőséggel bír. A pirula evése vízet követéssel valósul meg, úgy jó. Pirulát megharapni
nem kell, a maga teljességében nyelendı bele Önnek szervezetében.
Nem használ hashajtó rossz mert Ön teherbe lehet beleesve ha felszívódás elıtti hasmegy.
Nem hány magatol, nem jó. Teherbe beleeshet ha hány magának ujjától. Van étel gátolja pirula
effektus. Nem eszi ilyen etel pirula nyelésének elıtte és után 2 óra minimum.
Beveszese pirulanak harom hetet egyszerre rendszeres, utana követıt vár, hogy Ön vére
folyása kezdıdik. Ez általánosságot megvéve egy hét.
Egy nap vére folyása követıt pirula ismét nyeldes. Összes idı négy hét ami menzesz ciklus és
Ön nyeldes pirula három hét és nem nyeldes egy hét. Ha kihagy pirula nyelése nem csinál
szexuális dolog egy hét.
Egyéb eshetıség Ön belees a teherbe. Ha kihagy kettı pirula nyelése nem csinál szexuális
dolog következı ciklus kezdete egy hét után való.
Mellékes effektusokkal van: Ön elhány magát, elsı esetnél kivérezi magát nem megfelelı
idıpontnál (dátum), feje szédül, hasa fáj, érének dagadása, fájás Ön testének változatos
pontokjai, extreme lehetségesség szırszálnövekedés Ön testének helyein Önnek kényes és
esztétitikátalan.
Fontos! Nem nyeldesi pirula annak esete alkalmával hogy Ön korábban beleesett a teherbe és
teher állapot azóta fennáll Önnek!
Nem nyeldesi pirula annak esete fennforog hogy Ön hím: kizárólagos csak nıstény nyeldes
pirula.
Nem nyeldesi pirula amikor Önnek mája elégtelen vagy Önnek szíve ritmusosan zavart.
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Egyéb mellékes effektusokért és kockázat mértékekért kérdezıdjön Önnek orvos vagy
gyógyszert készítı szakember.
Reméljük jól használ. Köszönünk Önnen bizalom neki miénk cégnek, hogy miénk terméket Ön
nyeli…"

Felhívás:
A települési rend, a lakosság és a Református Parókia nyugalma érdekében szükségessé vált
a hernádszentandrási sportöltözı és a sportpálya igénybevételének szabályozása.
2011. október 1-tıl kezdıdıen kizárólag az alábbiaknak megfelelıen engedélyezett a
sportöltözı és a sportpálya használata:

Sportöltözı:
•

Klubhelyiségként:
- április 1. és október 31. között: 10.00 – 19.00,
- november 1. és március 31. között: 10.00 – 18.00, nagykorú személy felügyelete
mellett.

•

Futballmérkızések alkalmával:
- április 1. és október 31. között: 8.00 – 19.00,
- november 1. és március 31. között: 8.00 – 18.00, nagykorú személy felügyelete
mellett, elızetes bejelentést követıen.

•

Nem használható a következı idıpontokban: Március 15., Húsvét, Pünkösd,
Augusztus 20., Október 23., Október 31., November 1., December 24-26.

Sportpálya:
•
•
•
•

Március 1. és Április 30. között 8.00 és 18.00
Május 1. és Augusztus 31. között 8.00 és 20.00 óra között
Szeptember 1. és Október 31. között 8.00 és 18.00 óra között
November 1. és Február 28. között 8.00 és 17.00 óra között

•

Nem használható a következı idıpontokban: Március 15., Húsvét, Pünkösd,
Augusztus 20., Október 23., Október 31., November 1., December 24-26.

Ettıl eltérı használatról – mely maga után vonja ezen lehetıség teljes megszüntetését –
szíveskedjenek önkormányzatunkat haladéktalanul tájékoztatni a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.
A közeljövıben a Sportpálya kerítésének Fı út felıli oldalának magasítását, a kosárlabdázás
és röplabdázás lehetıségének a létrehozását tervezzük, valamint folyamatban van egy újabb
sportolásra alkalmas terület kialakítása, mely idıbeli kötöttségek nélkül használható mindenki
számára.
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Kérjük ezen rendelkezés megértését, maradéktalan betartását, nagyobb odafigyelést és
tiszteletet embertársaink iránt!
/Hernádszentandrás Község Önkormányzata/

„…A fegyelem szabadság nélkül - zsarnokság.
A szabadság fegyelem nélkül - káosz…”
/ Cullen Hightower/

Aktuális:
• 2011. szeptember 23-án pénteken kerül sor az iskola épületének egyik helyiségében
kialakított BioKonyha ünnepélyes átadására magas rangú vendégek jelenlétében.
Az esemény elsı felében – 11.00 órától a Mővelıdési Házban – értékelést hallhatnak
az érdeklıdık a BioSzentandrás projekt elsı mezıgazdasági évének tapasztalatairól, a
jövıbeni lehetıségekrıl.
A BioKonyha átadását követıen 6-féle lecsót kóstolhatnak meg a résztvevık, de az
asztalra kerül az ízletes tócsni, valamint térségi specialitásként a törvebab,
természetesen pirított hagymával és savanyú káposztával.
A jó hangulatról Balogh Zoltán prímás és zenekara, valamint Újvári Marika nótaénekes
gondoskodik. Az eseményen képviselteti magát az Abaúj Leader Egyesület, valamint a
BESTILLO Pálinkaház. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!
• 2011. október 13-án csütörtökön 17 órától Közmeghallgatást tart Hernádszentandrás
Község Önkormányzata a Mővelıdési Házban, melyre szeretettel hívja és várja a
település lakóit.
A témák között szerepel a Hernádszentandrás elmúlt 1 évérıl szóló beszámoló,
valamint az aktuális helyzet ismertetése mellett a közeljövıben megvalósuló fejlesztési
irányok bemutatása. Ez alkalommal lehetıség nyílik véleményeik, észrevételeik,
javaslataik elmondására is.
Kérem Önöket, legyenek alkotó részesei Hernádszentandrás mindennapjainak!
• 2011. október 14-15-én kerül megrendezésre az V. Hernád-völgyi Tehetségkutató
Fesztivál az abaúji térség általános iskolás korosztálya számára ezúttal TÁNC és
MESEMONDÁS kategóriákban. Az esemény felhívását az elızıekben olvashatják.
• 2011. október 21-én szervezi meg a helyi Gondozási Központ kollektívája a térség
ellátottjai számára a II. Szüreti Mulatságot 14.00 órától, melyet követıen 20.00 órától a
Szüreti Bál várja a szórakozni vágyókat a Mővelıdési Házban.
• 2011. október 23-án 15.00 órától tartja megemlékezését Hernádszentandrás Község
Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója
alkalmából.
• 2011. november 10-én 18.00 órától a Szentandrási Esték közéleti fórumsorozat
keretében Müller Péter, író, dramaturg, a hazai populáris-ezoterikus irodalom egyik
legismertebb alakja lesz a vendégünk a helyi Mővelıdési Házban.
Jegyek október 25-tıl kaphatók a Körjegyzıség Kirendeltségén.
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• „Régi Ízek” címmel az elızı esztendıhöz hasonlóan Receptgyőjtı pályázatot hirdet
Hernádszentandrás polgármestere, melyen várjuk azoknak a helyi, falusi ételeknek a
receptjeit és elkészítésüknek leírását, melyeket 30-40 évvel ezelıtt, vagy annál is
régebben fogyasztottak Abaújban a mindennapok során, vagy ünnepek alkalmával.
Bármilyen ételek, italok, reggelik vagy fıétkezések kínálatát szívesen fogadjuk.
Beküldendı: A Körjegyzıség Kirendeltségére 2011. október 31-ig!
A receptek és beküldıik a díjazáson túlmenıen belekerülnek a – várhatóan 2011
decemberében megjelenı – Hernádszentandrás Monográfiája második kiadásába.
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