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Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! 
 

Hosszú évek kitartó munkája nyomán olyanná vált 
2012-re a magyar, mint aki sokszor önmaga is elhiszi, 
hogy mások kegyeitıl függ a boldogulása, hogy 
csupa tehetségesebb nép veszi körül, hogy a „gerinc” 
csak bajt okoz, hogy a fekete olykor fehérnek is 
mondható, hogy az „elvtársiasság” a szabad 
gondolkodás fölött áll, hogy a „felsı szint” egyenlı a 
tehetséggel, hogy a valóságra tartós recept születhet 
laboratóriumi körülmények között… 
 

Érdemes a rohanó mindennapok során olykor-olykor 
kiszakadni a mókuskerékbıl, és egy kicsit 
eltávolodva, „fentrıl”, mint egy kívülálló megnézni 
és értékelni azt, amit valóságnak hívunk… 
Bizony önmagunkon, embertársainkon, de különösen 
vezetıinken is a szánalomtól mosolyogni támadna 
kedvünk, ha mindezt egy groteszk irodalmi 
alkotásban vagy egy filmen látnánk… 
De ebben élünk, ezt hívjuk civilizációnak, erre olyan 
büszke mindenki…, itt jelennek meg az aktuális 
„nagyurak és a pórnép”, aztán persze ezek helyet 
cserélnek, sıt keverednek… 
 

Egy biztos, az Ember többre hivatott, számára több 
adatott! 
Nálunk Vidéken, közelebb a természethez egyre 
markánsabban érzıdik, hogy a Közösségek újra 
kezdik szıni önmagukat. A folytatáshoz viszont 
önállóbbá, bátrabbá és érettebbé kell válnunk! 
 

Ott, ahol évszázadokon keresztül búzát vetettek és 
arattak, kenyeret sütöttek, házakat és templomokat 
építettek, életben tartották „életképtelen 
idıszakokban” is az országot…, ott 2012-ben ezt újra 
meg akarják és meg is fogják tenni egyre többen…! 
A Vidék az egyetlen olyan élettere az országnak, 
mely tartalékokat hordoz magában, mely válasz lehet 
saját válságunkra. 
 

Érdemes kinyitni az ajtót, magunkba szívni a friss 
levegıt, és újra hinni abban, ami nagyapáink és 
dédapáink korában nem volt kérdés… 
Ha a vezetıink jönnek velünk, az csak jó, ha „nemet” 
mondanak, a történelem is „nemet” mond felettük. 
Mi mindannyian végre építeni szeretnénk, és 
összekapaszkodva építeni is fogunk… 

 

Üveges Gábor 
polgármester 
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DDuupplláájjáárraa  nnıı  aazz  iiddéénn  BBiiooSSzzeennttaannddrrááss  
 
Duplájára nı az idén a biogazdálkodás területe Hernádszentandráson, hiszen ebben az 
idényben már 12 000 négyzetméteren gazdálkodunk.  A 2010 decemberében induló, uniós 
forrásból megvalósuló BioSzentandrás program – pályázati szakasza – ugyan az idén május 
végén befejezıdik, de nem lehet kérdés, a megvalósulóban lévı álmunkat tovább visszük és 
elkezdjük a bio zöldségek értékesítését. 
Hernádszentandrás – az egész Abaúji térséghez hasonlóan – mint egykoron virágzó, 
földmővelésbıl élı kis falu áldozatul esett a rendszerváltásnak: az itt élık nagy része munka 
nélkül maradt.  Éveken keresztül bíztak benne a helyiek, hogy fontosak lehetnek még az 
országos döntéshozóknak.  De hiába várta bárki is kívülrıl a segítséget, a megoldás – mint 
mindig – helyben született meg… 
Folyamatosan figyeltük a pályázati kiírásokat, kerestük a partnereket, majd 2009-ben találtunk 
rá arra a programra, amely közvetlenül 25 ember, 25 család jövıjét, közvetve pedig az egész 
falu életét megváltoztatta: 28 millió forintot nyertünk arra, hogy megtanuljuk a biogazdálkodást, 
és általa lépésrıl-lépésre visszatérjünk ahhoz az életformához, mely a térség egészének 
boldogulását jelentette évszázadokon keresztül. 
„Az Abaújiaknak a földbıl fakad a múlt, és a földbıl nıhet ki a jövı…” 
A Biokontroll Kft. minısítı ellenırzése mellett, egy helyi növénykultúrára alapuló 
mintagazdaságot hoztunk létre, mely napjainkra országos hírővé kezd válni, és a támogatóink 
száma is napról-napra gyarapodik. 
Tavaly szeptemberben egy biokonyhát avattunk, mely fontos közösségi színtere is lett 
településünknek.  A legnagyobb siker ugyanakkor, hogy 25-en megtanulhatták a biotermesztés 
minden fortélyát, jó példával szolgálva másoknak is településen. Egyre népszerőbb a program, 
és egyre több mővelt kertet látni, és ezalatt Hernádszentandrásból  BioSzentandrás lett.   
A 18 hónapos program az idén májusban zárul, de nálunk tovább folytatódik a munka. Sıt 
most indul csak igazán… 
Az idei év legfontosabb feladata – a termesztésen túl – az értékesítési szervezet létrehozása, 
és a partnerek felkutatása.  Eddig 23 féle zöldséget termeltek, az idei ültetésnél a palettát már 
a partnerek igényeihez igazítják.  A zöldségek mellett elkezdjük a bogyós gyümölcsök, a 
gyógy- és a főszernövények termesztését. Az utóbbit ıszre tervezzük, az elıbbibe pedig most 
tavasszal fogtunk. Így bioszedert, biofeketeribizlit, és biojostát is kóstolhatnak majd a 
Hernádszentandrásra látogatók.  
Az idei esztendı újdonsága az is, hogy májustól a Nyitott Kert Napokon – a késıbbiekben 
meghirdetett idıpontokban – várjuk mindazokat, akik szeretnének megismerkedni a 
biogazdálkodással, egészséges, bio, igazi vidéki idényzöldségre vágynak.  
 

www.bioszentandras.hu  
http://www.facebook.com/pages/BioSzentandr%C3%A1s/402216973138207 

 
 

AAkkttuuááll iiss::   
 

• Hernádszentandrás Község Önkormányzata „BioSzentandrás Ültet ı Nap 2012”  
elnevezéső rendezvényén 2012. április 13-án 13 órától a Mővelıdési Házban, majd a 
Biokertben vár minden kedves érdeklıdıt, aki testközelbıl szeretné megismerni a 
BioSzentandrás program tapasztalatait, jelenét és jövıjének irányait. 
 

• 2012. május 23-án – szerdán – 0.00 és 21.00 óra között kerül megrendezésre 
községünkben immár hatodik alkalommal a Kihívás Napja  elnevezéső országos 
esemény, melyet az elmúlt öt esztendıben a 700 fı alatti települések kategóriájában 
megnyert Hernádszentandrás.  
A részletes programot a késıbbiekben közöljük. Minden lakos részvételére számítunk! 
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HHeerrnnááddsszzeennttaannddrrááss  mmeeggúújjuull   22001122--bbeenn  
 

2012-ben minden eddigi évhez képest látványosabban folytatja településünk azt a megkezdett 
utat, mely nem a pusztulásról és a kiüresedésrıl, hanem az építésrıl és a jövı 
megalapozásáról szól. Segítségünkre van ebben az idén indult START közmunkaprogramok 
jelentıs – anyag –és eszközbeszerzésre fordítható – kerete, valamint a lelkiismeretes, 
falujukért tenni akaró, és környezetüket magukénak érzı munkáskezek. 
Szeretnénk ezt a folyamatot érezhetıvé tenni Hernádszentandrás faluképét illetıen is, mely 
munkálatok terveit az alábbiakban ismertetem Önökkel. 
 
A Biokert újabb 3 fóliasátorral bıvül, melyek ısztıl kezdıdıen főthetıek is lesznek. A kerttel 
szemben lévı „üres” területen a tereprendezési munkálatokat, kerítés kialakítását, elıtte pedig 
parkoló létrehozását végezzük el az év során.  
A Körjegyzıség Kirendeltségének épületét külsı szigeteléssel látjuk el, valamint új színt és 
kerítést is kap. A melléképületek kialakítását néhány hónapon belül befejezzük. Az udvar teljes 
területét és a raktárhelyiségek értékeit néhány napja már 24 órában kamerarendszer védi. 
A Mővelıdési Ház esetében a belsı renoválásra, a beltéri és kültéri világítás korszerősítésére, 
az asztalok javítására kerül sor. Kerítéssel látjuk el mindkét oldalon, valamint az utca felıl is, 
szabadon hagyva és felújítva az autóbeálló nyomsávot. 
A Templomkert a tervek szerint fakerítést kap egységesen minden oldalról, az elıtte lévı 
terület parkosítását és köztéri bútorzattal való felszerelését végezzük el a következı 
hónapokban. 
Az egykori iskola épületének „kistermét” a kora ıszi hónapokban újítjuk fel, az udvarát 
folyamatosan parkosítjuk, új kerítéssel és autóbeállóval látjuk el. 
A Világháborúk Áldozatainak Emlékmővének restaurálása folyamatban van, új kerítést kap, 
valamint a vízelvezetı árok részleges befedésével és kavicsos sétány kialakításával 
visszanyeri méltó súlyát a településen. A vegyesbolt mögötti téren pedig a tereprendezést 
követıen parkolót alakítunk ki. 
A Szabadság út végén lévı területen füves futballpályát hozunk létre, melyet várhatóan a nyár 
folyamán már használatba is vehetnek a sportolni vágyók. 
A település központjában lévı sportpályának a kerítését felújítjuk, kosárlabda palánkokkal és 
röplabdázáshoz szükséges eszközökkel szereljük fel. 
Az óvoda udvarán található játékokat felújítjuk és korszerősítjük, továbbá Hernádszentandrás 
két buszmegállója új lambéria borítást kap. 
A Petıfi út mentén lévı járdaszakasz felújítását a nyár folyamán befejezzük, a falu további 
részén a balesetveszélyes szakaszokat igyekszünk kijavítani. 
A temetı parkosítása és gondozása is a rendszeres feladatok között szerepel, az elmúlt 
napokban két új korszerő hulladéktárolót helyeztünk el a területen. 
 
Faragott, „András-kereszt” motívumokkal díszített útjelzı táblákkal, fa hulladéktárolókkal, 
ülıpadokkal és asztalokkal válik napról-napra szebbé és otthonosabbá településünk, mely 
állapot megırzése mindannyiunk feladata és érdeke, hogy tartósak lehessenek ezen értékes 
munkák. 
A közelmúlt tárgyalásainak eredményeképpen a Magyar Közút Kft. kezelésében lévı Fı út 
menti – évek óta balesetveszélyes – padkaszakaszt „mart aszfalttal” erısítik meg a tavasz 
folyamán mintegy 70-80 cm szélességben az út mindkét oldalán a falu teljes hosszában. 
A Kis-Hernád holtágának partszakaszát kézi erıvel tisztítjuk, a mederszakaszt pedig a nyár 
folyamán elıreláthatólag egy héten keresztül munkagép segítségével, majd azt kiegészítendı 
szintén kézi erıvel igyekszünk újra élıvé tenni. 

Üveges Gábor 
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CCiivvii ll   ppeerrcceekk  

 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány  nevében ezúton szeretném Önt 
tájékoztatni szervezetünk 2011-ben végzett munkájáról, és a 2012. esztendıre vonatkozó 
terveirıl. A civil szféra Hernádszentandráson is hozzáteszi a saját erejét a helyi 
fejlesztésekhez.  
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány immár 8 esztendeje mőködik a településért 
Önöknek és a további támogatóknak, partnereknek köszönhetıen. 
A kétkezi munka, az anyagi támogatás, a jó szó, a kapcsolati rendszerek használata, a 
számtalan ötlet, a segítıszándék, a bátorítás, a gondolatok és imák ereje mind-mind építi a 
közösségünket, sikerre viszi a cél érdekében kifejtett munkát. Köszönet érte! 
Szervezetünk a tárgyi fejlesztések mellett a közösségformáló hatása miatt elkötelezett a 
különbözı kulturális rendezvények elısegítése, szervezése, lebonyolítása terén. Ezen 
alkalmak mára túlmutatnak településünk határain is.  
Egy település vagy egy térség fejlıdését nagymértékben meghatározza, hogy a jelenlévı 
szereplık – önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek – mennyire 
képesek részt vállalni a mindennapok feladatainak megoldásából, a források hatékony 
megszerzésének folyamatából. 
Hernádszentandrás igyekszik megragadni a lehetıségeket, és nyitott az együttmőködések 
irányába a jövıben is. 
 
Az alapítvány társadalmi szerepvállalása: 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány 2008 elején arról döntött, hogy lépéseket 
tesz annak érdekében, hogy a településen élı fiatalok részére egy iskolarendszeren kívüli, 
számos alternatív lehetıséget magában foglaló felzárkóztató programot indíthasson. 
A gyermekek mellett a szülıket is megszólító program a Norvég Civil Támogatási Alapnak 
köszönhetıen 12 hónapos idıtartamra pályázati forrásból támogatásban részesült, melynek 
gyakorlati megvalósítása felülmúlta a várakozásokat. 
Egy olyan településen, ahol 1994 óta nincs általános iskola, ismét kialakult egy olyan munka, 
mely a tanulási problémák kezelésén túlmenıen aktívan hozzájárul a személyiség 
fejlesztéséhez, és a gyermeket a szüleivel egységként kezelve próbál hatékony és maradandó 
segítséget nyújtani. 
Ezen felzárkóztató program látványos eredményeket mutatott a közösségfejlıdés oldaláról is. 
Egyre többen kapcsolódnak be a helyi kezdeményezésekbe, egyre többen „látszanak” a 
településen. Talán azt a folyamatot éljük, amikor egyre többen törnek ki a passzivitásból, és 
érzik magukénak mindazt, ami a településen és a településsel történik. 

 
Az elkezdett program folytatása a résztvevıi oldalról egyértelmően a vágyott célok közé 
tartozott.  
Alapítványunk sikeresen pályázott, és Hernád-völgyi Tanoda néven 2010 elején útjára 
indulhatott az intézményesített felzárkóztató munka (mintegy 40 gyermek bevonásával az 5-14 
éves korosztályból, folyamatosan mentorálva a középiskolás korosztályt is).  
Fejlıdtek a gyerekek, formálódott a közösség, szépült az iskola épülete kívül-belül… 
Ugyanakkor most – ezen projekt hivatalos lezárultával, ennek ellenére önkéntes formában 
jelenleg is munkálkodva – a tapasztalatokkal a hátunk mögött szeretnénk a Család egésze 
irányába bıvíteni a  fejlesztı, segítı tevékenységet, és a célcsoport körét 
Hernádszentandráson és térségében, melyhez folyamatosan keressük a támogatókat. 
 

Elsık között sietett a hernádszentandrási felzárkóztató  munka támogatására a 2012. 
évben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., akivel az alá írt szerz ıdés mentén – reményeink 
szerint – hosszú távú együttm őködést építhetünk ki.  
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Tevékenységek 2011-ben: 
• „Hernád-völgyi Tanoda” projekt sikeres mőködtetése és zárása 
• Kirándulások szervezése gyermekek és szüleik számára egyaránt (Ópusztaszer, 

Hollókı, Vizsoly) 
• Színházlátogatások szervezése 
• Játszóházak, kézmőves foglalkozások szervezése 
• A Hernád Fesztivál – mint egyre jelentısebb térségi kulturális rendezvény - 

szervezésében és megvalósításában is nagy szerepet vállalt alapítványunk, melyen – a 
kiemelkedıen színvonalas programokat megkoronázandó – fellépett a Republic 
együttes. 

• Pályázati forrásból hozzá tudott járulni az alapítvány a Hernádszentandráson ötödik 
ízben megrendezett Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál költségeihez. 

• Megszerveztük a „Szentandrási Esték” közéleti fórumsorozatot, melyhez pályázati 
forrásból elnyert összeggel is hozzájárultunk. 

• „Tanoda Karácsony” szervezése ajándékosztással 
• Harmadik alkalommal  szerveztük meg a „Mindenki Karácsonya” elnevezéső 

rendezvényünket, és hatodik alkalommal az Adventi koncertet, melynek fellépıje a 
miskolci Fráter kórus volt.  

• A megalakulásunk óta minden éven - így 2011-ben is - könyvjutalmat adtunk át 
Hernádszentandrás legjobb alsó-, illetıleg felsı tagozatos általános iskolai tanulójának. 

 
Az alapítvány tervei, tevékenysége a 2012. esztendıben: 
 

• „ Hernád-völgyi  Tanoda”  folytatásának, finanszírozásának biztosítása 
Hernádszentandráson  
• XVI. „Szentandrások Találkozójának”  szervezése az önkormányzattal 
együttmőködésben 
• „Szentandrások a Kárpát-medencében”  emlékmő elkészíttetése, felavatása az 
önkormányzattal   együttmőködésben a Szentandrások Találkozója alkalmával. 
• Hernádszentandrás Monográfiájának második kiadása  
• Ösztöndíjprogramok elindítása 
• Táborok szervezése hernádszentandrási diákoknak 
• Kulturális rendezvények szervezése, támogatása („Szentandrások Találkozója”, 
  Megemlékezések, Hernád Fesztivál, Szentandrási Esték, Hernád-völgyi 
 Tehetségkutató Fesztivál) 
• Könyvjutalom a 2012. év legjobb hernádszentandrási alsó-, illetıleg felsı tagozatos 
   általános iskolai tanulójának. 

 
Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány  

köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását , 
és bármilyen egyéb támogatást a 2012. esztend ıben is. 

Adószám : 18444900-1-05 
Bankszámlaszám: 11734097-20019701 

 
Ezúton is kérem Önöket, hogy legyenek mindennapjain k részesei, és amennyiben 
lehetıségük engedi, támogassák az elkezdett közösségfejle sztı munkát és a jöv ı 
építését Hernádszentandráson, és az Abaúji térségbe n!  
Jó egészséget és eredményes esztend ıt kívánok Önnek és Családjának! 

 

Üveges Gábor 
ÖHA elnök 
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XXVVII..  "" SSzzeennttaannddrráássookk  TTaalláállkkoozzóójjaa""   HHeerrnnááddsszzeennttaannddrráássoonn  

 
Hernádszentandrás Község Önkormányzatának nevében ezúton ajánlom szíves figyelmükbe, 
hogy településünk 2012. június 22-23-án  rendezi meg a XVI. "Szentandrások Találkozóját". 
 
Az ország hat, Szentandrás nevet viselı települése a hagyományteremtés gondolatával 1996-
ban szervezte meg elsı ízben a „Szentandrások Találkozóját”, melynek házigazdája 
Jászszentandrás volt, s a további öt résztvevı község pedig Békésszentandrás, 
Rábaszentandrás, Tornaszentandrás, Nemesszentandrás, valamint Hernádszentandrás. 
Az 1996. esztendıt követıen minden év májusában vagy júniusában más-más Szentandrás 
látta vendégül testvér településeit. Belsı tényezık miatt az 1999. év maradt ki egyedül a 
találkozók történetébıl, de ettıl eltekintve folyamatos a kapcsolatok ápolása, további építése. 
Évrıl-évre népszerőbbé válik a két napos találkozó, melyen a közös testületi ülésen kívül 
számos kulturális programmal bıvülnek az események, és fogalmazódnak meg közös célok. A 
2006. évi találkozóra elkészült a hat Szentandrás közös zászlója is. 
Folyamatos fejlıdését, színesítését tartjuk kívánatosnak ezen rendezvénysorozatnak, melynek 
jelei többek között, hogy egyre tartalmasabb és színvonalasabb programokkal állnak elı a 
szervezık, az adott lakosságot is be akarjuk vonni, hogy ık is sajátjuknak érezzék. A jövı 
szempontjából példaértékő lehet továbbá, hogy a Kárpát-medencében található 14 
Szentandrás nevő település már tett lépéseket egymás irányába, és megfogalmazódott a 
rendszeres találkozók, a kölcsönös együttmőködés igénye. 
 
2012. június 22-23-án megrendezendı Szentandrás Találkozóra meghívást kapnak az alábbi, 
Kárpát-medencében található Szentandrás nevő települések vezetıi is, hogy valósággá 
válhasson az évek óta tervezett együttmőködés. 
Románia: Biharszentandrás, Hunyadszentandrás, Mezıszentandrás, Temesszentandrás, 
Sajószentandrás 
Szlovákia:Garamszentandrás, Lipótszentandrás 
Ausztria: Mosonszentandrás 
  
A júniusi találkozó alkalmával a közös jelképeink sora is bıvül, ugyanis elkészül és felavatásra 
kerül a Szentandrások Címere. 
Visszatekintés céljából tervezzük, hogy az elmúlt 15 esztendı fényképeit, videofelvételeit, 
közös eredményeit összegezzük, bemutatjuk, és egy kiadványban is közzé tesszük. 
Ezen idıpontra elkészül továbbá a "Hernádszentandrás Monográfiájának” második kiadása is. 
Végül, de nem utolsósorban az összetartozás szimbólumaként felavatjuk majd a 
„SZENTANDRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN” nevet viselı emlékmővünket, mely egy 
magas tölgyfa oszlopon mind a 14 „Szentandrás” nevő települést külön táblán láttat, 
elhelyezkedésük irányába fordítva, a Hernádszentandrástól való távolságának feltüntetésével. 
 

Magyarországon az ehhez hasonló, komoly múltra visszatekintı együttmőködések példát 
mutatva, érezhetıen erısíthetik a közösségek fejlıdését, és kiemelt részei lehetnek térségünk 
és az ország kulturális kínálatának egyaránt. 
A nemzetközi jelentıségő esemény támogatói között említhetjük már többek között a 
Vidékfejlesztési Minisztériumot, Dr. Budai Gyula államtitkár urat, a Szikszó Víz Kft-t, és az 
Encsi Többcélú Kistérségi Társulást is. 
  
Hernádszentandrás Község Önkormányzatának nevében köszönettel fogadjuk az 
együttmőködés minden formáját, mely a szervezésben és a megvalósításban segítheti 
munkánkat! 

Üveges Gábor  
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RReecceeppttggyyőőjj tteemméénnyy 

 

/Szentandrás Ízei/ 
 
Törvebab (a Hernád-völgyi specialitás): 
 

Hozzávalók (4 személyre): 
500 g tarkabab, 4 db közepes mérető burgonya, 4 db közepes mérető vöröshagyma, 1 tk. só, 
olaj. 
 

Elkészítés: A babot a fazékba helyezzük, az edényt ¾ részéig feltöltjük vízzel, megsózzuk, 
majd fızni kezdjük. Amikor a bab puhulni kezd, beletesszük a megtisztított és felkockázott 
burgonyát. Miután a bab és a burgonya is megpuhult, a levet egy tálba szőrjük. A babot és a 
burgonyát pépessé törjük, majd apránként hozzákeverjük a leszőrt levet. 
A fızés ideje alatt kevés olajon ízlés szerint megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát. 
Tálaláskor a törvebab tetejére halmozzuk a pirított hagymát, melyet akár hordós káposztával 
is fogyaszthatunk. 
A klasszikus hernádszentandrási szombati ebéd sokszor vasárnapi reggeli is lett, amikorra is 
a törvebab és a pirított hagyma ízei teljesen összeértek, és melegítve vagy akár hidegen is 
egy szelet kenyér társaságában fenséges élményt jelentett és jelent ma is… 

 
 

Lepcsánka  (tócsni, krumplifasírt):  
 

Hozzávalók (4 személyre): 
1 kg burgonya lereszelve, 30 dkg finomliszt, 5 db tojás, 1 tk. ırölt bors, 1 tk. só, 1 tk. 
pirospaprika, 1 kk. szódabikarbóna, 1 fej vöröshagyma lereszelve, 3 gerezd fokhagyma 
összetörve. 
 

Elkészítés: A hozzávalók összedolgozásával készített masszát egy nagyobb mérető kanállal 
forró olajba tesszük, és mindkét oldalát megsütjük. 
Tejföllel, hordós káposztával, vagy céklasalátával is tálalhatjuk Kiváló köretként is! 

 
 

Dióstáska  
 

Hozzávalók (tészta): 
 

25 dkg vaj, 25 dkg liszt, 5 tojássárgája 
 

A tészta hozzávalóit összedolgozzuk, majd dió nagyságú gombócokat formálunk belıle. 
Hideg helyen 12 órát állni hagyjuk. 
 

Hozzávalók (töltelék): 25 dkg dió, 25 dkg cukor, 5 tojásfehérje, citromreszelék 
 

A tojásfehérjét kemény habbá verjük és összeforgatjuk a többi hozzávalóval. 
A gombóc tésztákat ovális alakúra nyújtjuk és megtöltjük a diós-habos töltelékkel, és ráhajtjuk 
a tészta felét és a kis „táska” széleit összenyomkodjuk. Közepes lángon sütjük, ha kihőlt 
porcukorral megszórjuk. 
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EEsseemméénnyynnaappttáárr  22001122  
 

/Hernádszentandrás/ 
 

Február:  
• Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja  (február 25. – szombat 15 óra) 
• „Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat (február 25. – szombat 17 óra) 
    („A nemzetépítı Horthy Miklós”; - Elıadó: Takaró Mihály író, irodalomtörténész) 
 

Március:  
• Nınap  (március 8. - csütörtök) 
• Ünnepi megemlékezés  (március 15. - csütörtök 10 óra)  
 

Április : 
• BioSzentandrás Ültet ı Nap 2012 (április 13. - péntek 13 óra)  
  

Május:  
• Kihívás Napja  (május 23. – szerda 0.00 – 21.00) 
 

Június:  
• „92 éves Trianon – Hernád-völgyi emlékezés”  (június 4. – hétfı 15 óra) 
• XVI. „Szentandrások Találkozója”  Hernádszentandráson  (június 22-23.) 
 

Július:  
• Strandlátogatás  (július 20. – péntek, Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdı) 
• Keresztyén gyermektábor (július 23-27.) 
 

Augusztus:  
• IV. Hernád Fesztivál (augusztus 4. – szombat) 
-   VIII. „Szentandrás Kupa” – kispályás labdarúgó torna (9.00 –14.00) 
-   III. „Szentandrás Íze” Fızıverseny (10.00 – 13.00) 
-   „Gyermeksziget”, Kézmőves játszóház, Abaúj Ízei – kóstoló (10.00 – 14.00) 
-   100 FOLK CELSIUS koncert  (17.00 – 18.00) 
-   The BlackBirds együttes koncertje  („a magyar Beatles”  – 18.30 – 20.00) 
-   DEMJÉN – nagykoncert  (21.00 – 22.30) 
  
• Ünnepi megemlékezés  (augusztus 20. – hétfı 10 óra) 
 

Október:  
• VI. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál  (október 19-20.)  
    - Ének-kategória, Zene-kategória (6-18 éves korig) 
    - Vers-kategória (6-18 éves korig) + GÁLA (visszatekintés az elmúlt 5 évre…) 
• Ünnepi megemlékezés  (október 23. – kedd 11 óra) 
 

November:  
• „Közös gyertyagyújtás – tisztelet az elhunytaknak”  (november 1.– csütörtök 15 óra) 
• „Szentandrási Esték” – közéleti fórumsorozat 
 

December:  
• Szépkorúak Ünnepe  (december 1. – szombat 12 óra)  
•  Adventi koncert  (december 16. – vasárnap 10 óra) 
•  „Mindenki Karácsonya” – közös karácsonyfa állítás,  faludíszítés, kántálás  
     (december 22. – szombat 14 óra) 


