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„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás 
megszentelése. Az a gyerek, aki az elsı hóesésre vár - jól 
várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú 

hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülıdésében otthon 
van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és 

mentes a birtoklás minden görcsétıl, kielégíthetetlen 
éhétıl-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idıbıl épp 

azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: 
a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki 

valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se 

kevesebb annál, amire vár.”    
    

„Minden szívbıl szóló karácsonyi énekben, a kandalló 
ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben, a 

beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit 
egy barát vagy a család küldött, minden, amit ebbıl 

meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket,  
az maga a szeretet.” 

 
„Betlehemi csillag  

Szelíd fénye mellett  
Ma az égen és a földön  

Angyalok lebegnek.  
Isten hírvivıi  

Könnyezve dalolnak  
Békességet, boldogságot  
Földi vándoroknak…” 

 

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! 
 

A 2012. esztendı utolsó napjait taposva bizony 
mindannyian magunkon érezzük, hogy embert 
próbáló hónapokat hagytunk a hátunk 
mögött… A dolgos hétköznapokat és egymással 
karöltve a napi 24 órás munkát vállaltuk, hogy 
Hernádszentandráson – minden külsı vészjósló 
és családokat próbára tevı körülmény ellenére – 
évrıl-évre jobb legyen élni, és visszataláljunk 
együtt arra az útra, ahol egy valódi közösség 
erejét nap, mint nap megtapasztalhatjuk. 
Azt érzem, hogy olyan korszakát éljük 
„civilizációnknak”, amikor semmi és senki nem 
az már, aminek és akinek látszik, az EMBER 
csak egy eszköz kevesek kezében, amikor az 
’50-es éveket túlteljesítı, demokrácia 
kábulatában önigazolódó parancsuralmi 
rendszer egyre növekvı hibáinak terhe kezdi ki 
az ember tőrıképességét, kapcsolatait, és 
sokszor egészségét is… 
A változások közepette lényegesen több 
energiát emészt fel a fejlıdés elérése, de még a 
„szinten maradás”, a „napi túlélés” biztosítása 
is, mint akár csak 1-2 esztendıvel ezelıtt. 
Mindezt látva és érezve, szükséges újra és újra 
megújulnunk, erısnek maradnunk, sıt derővel 
és humorral is főszereznünk azt, amit Életnek 
hívnak. Tovább kell adnunk azt a Földet, amit 
mi is kaptunk.  
Voltak és jártak elıttünk is, voltak és viseltek el 
embertársaink nagy nyomorúságokat már, de 
mégis itt lehetünk az ı leszármazottjaikként, 
egy általuk felépített és megırzött világban… 
Mindig azt érzi az ember a legnehezebbnek, 
amit éppen a jelenben tapasztal, de a múlt üzen, 
hogy van tovább, mindig volt és lesz tovább… 
Találjuk meg a választ kérdéseinkre, találjuk 
meg újra egymást, tapasztaljuk meg újra a 
Karácsony közelségében, hogy minden napot 
Ünneppé tehetünk, és minden nap 
megfoghatjuk egymás kezét… Ez az igazi Erı! 
 

Kívánok Önöknek SZERETETBEN gazdag 
Karácsonyt, örömteli és értékes 2013. esztendıt! 

 

Üveges Gábor 
polgármester 
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KKaarrááccssoonnyy  ÜÜzzeenneettee  
 

Máté evangéliuma 1: 23:  
„Íme a sz őz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanu elnek nevezik, ami azt 
jelenti: Velünk az Isten…” 
 
A karácsonyi történetekben mindig megállítják a figyelmemet azok az emberek, akik egy rövid 
epizód erejéig tőnnek fel a történetben – mint az a csillag, amelyet ık látnak, és ık követnek – 
amelyet lehet, hogy mások is látnak, de ezek a mások nem követik, nem értik a csillag 
üzenetét. Szóval a napkeletei bölcsek Máté evangéliumában és pásztorok Lukács 
evangéliumában feltőnnek egy pillanatra, aztán többet nem hallunk felılük. Nem tudjuk, hogy 
vajon megérték-e azt az idıt, amikor hallhatták a felnıtt Jézust tanítani, láthatták-e, ahogy sok 
csodát téve tanít az Isten hatalmáról és szeretetérıl, és ott voltak-e akkor, amikor Jézus 
Krisztus életét adta azért a világért, amely már születésekor is inkább ellenséges volt vele 
szemben, semmint közömbös.  
 
A Ben Hur c. film azon motívuma, melyben az egyik napkeleti bölcs megéri mindezt, és jelen 
van Jézus váltságmővének eseményeinél – inkább csak az ember vágyát fejezik ki, hogy ez 
így lenne szép, teljes és befejezett. Pedig, ha nem így volt, ha a pásztorok és napkeleti 
bölcsek csak annyi idıt töltöttek Jézussal, amennyirıl az evangéliumok beszámolnak, vagyis 
az ilyenkor szokásos tapintattal és tekintettel is számolva maximum egy órát – ez akkor is 
szép, teljes és befejezett történet.  
A pásztorok és bölcsek nem ígéretet kaptak egy majdani örömre, arra, hogy majd velük lesz az 
Isten, hanem ennek az együttlétnek a teljes valóságát és örömét.  
 
Nem epizódszereplık ık, nem kellékek egy olyan történetben, amely nélkülük is megtörtént, 
persze, nem téblábolnak esetlenül egy olyan esemény körül, amely nem értenek – hanem épp 
ellenkezıleg: az elsık között vannak, akik megértik a karácsony üzenetét, az Istennek azt a jó 
hírét, hogy VELÜNK VAN. Velünk az Isten!  
És Isten nem úgy van az emberrel, hogy ’csak egy kicsit” van vele, nem csak ’félig’, nem csak 
’tessék-lássék”, hanem mindenestıl. Nincs olyan, mint Kányádi Sándor szép versében, hogy 
„Isten háta mögött” – olyan annál inkább, hogy mi, emberek fordítunk hátat Neki.  
Éppen a karácsony fejezi ki legszebben azt, hogy hozzánk fordul az Isten. Hogy felemelje az 
ember életét, szívét, tekintetét az által, hogy İ leszállt közénk.  
Eljött közénk, hogy minket felemeljen, szárnyakat adjon, hogy az örömnek azzal a 
teljességével tudjunk jelen lenni a mindennapokban, amilyen örömmel tértek vissza a 
pásztorok a nyájukhoz. 
 
Két szóra szeretném most felhívni a figyelmeteket, két szócskára, amely az angyalok 
beszédében hangzik el: az egyik a MA, a másik a NEKTEK. „…. hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítı született ma nektek”. 
 
Isten örömhíre nem tegnap szólt hozzánk, és ma nem, és ki tudja, mit hoz a holnap, hanem 
mindig most szól. Ezért örömhír, és nem egy több mint kétezer évvel ezelıtti puszta hír, 
információ. Az angyal nem egy hírt közöl a pásztorokkal, hanem örömet közöl. Nem egy nagy 
újságot mond, ami másnap még érdekes, harmadnap unalmas, egy hét múlva elfelejtik, hanem 
örömet közöl, ami tartós, ami több mint kétezer évvel késıbb is át tudja hatni az ember szívét. 
Mert Jézus Krisztus ma is Üdvözítı. Nem ma született, hanem több mint kétezer évvel ezelıtt, 
és nem akkor születik meg, amikor én tudomást szerzek errıl, DE az Isten mindig, most is 
ezzel az örömhírrel keres minket, téged és engem: VAN Üdvözítı!  
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Fogadd el ezt, forgasd ezt a szívedben, ízlelgesd, érleld ezt a hírt az életedben, és akkor 
ugyanaz az öröm lesz benned ma, 2012 decemberében, mint volt azokban a 
pásztoremberekben Jézus születése napján. 
 
Mert, és ez a másik dolog: Isten mindig mindenkihez személyesen szól, fordul oda. Hozzátok, 
hozzád.  Nektek. Neked. Neked született üdvözítı!  Nem csak a pásztoroknak, nem csak a 
másiknak, hanem neked is. Ebben bízhatsz! Ebbe kapaszkodva repülhetsz, erre támaszkodva 
stabil pontot találtál. Erre bizony szükséged van! 
 
Mert a nyájhoz, a napkeleten hagyott feladatokhoz, az iskolához, a hétköznapokhoz vissza kell 
térni. És nem az Istentıl a mindennapi feladatokhoz, hanem az Istennel a mindennapokhoz. 
Mint a pásztorok. Tudva, hogy velünk az Isten. 
 
Ez az ı történetük, és történetüknek az üzenete, amely szép és teljes. Így vezetnek el ık 
minket a betlehemi jászolhoz. 
 

/Református Lelkészi Hivatal, Hernádszentandrás/ 
 

 

 

ÚÚtt  aa  ssiikkeerr  ffeelléé  
 
 
Több hónapnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 2010 októberében megalakulhatott a 
Hernádszentandrási Szivárvány Társulat. A Szivárvány név a mősoraink sokszínőségébıl 
fakadt. Énekelünk, verset mondunk, felolvasunk és saját magunk által írt színdarabokat adunk 
elı. Megalakulásunk évében már egy-két felkérést kaptunk. Ennek hírére a következı éven 
már több meghívás érkezett a környezı településekrıl falunapokra, szép korúak napjára, 
különbözı rendezvényekre, ünnepi megemlékezésekre.  
 
Ezek után a Társulat még nagyobb lendülettel és odaadással szerepelt. A sok munka és 
erıfeszítés még jobban összekovácsolta a Társulatot. A belefektetett energia meghozta a 
gyümölcsét, a felkérések száma egyre csak nıtt.  
Egyenruhát varratattunk a még színvonalasabb fellépésekhez.  A térségünkben ismerté 
váltunk, a helyi tévé, rádió valamint újságok címlapján. Úgy gondolom, hogy egy nagyon 
sikeres évet hagyunk magunk mögött. Büszkeséggel tölt el, hogy a vezetıje lehetek a 
Szivárvány Társulatnak.  
 
A közeledı ünnepek alkalmából kívánok mindenkinek, Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új 
Évet. 
 

                                                                        Blaskóné Kerekes Éva 
                                                                           a társulat vezetıje 

 
 

"Semmi sem gyógyít úgy, mint a mosoly és a nevetés.  
Ha könnyedebb lélekkel éljük a világot, azt mutatja: szívünk a helyén." 
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AA  kköözziiggaazzggaattááss  kkaarrááccssoonnyyaa  
 

/néhány gondolat a körülöttünk zajló folyamatok megélésérıl …/ 
 
Karácsonyhoz közeledve talán sokkal érzékenyebben él meg és utasít el az ember minden 
olyan szót és tettet, mely nem afelé a világ felé visz, ahol a valódi Szeretet lakozik… 
Olyan kort élünk, melyben a szolga az úr, melyben a tehetségtelent nevezik tehetségesnek, az 
alkalmatlan válik mindenre alkalmassá, melyben a kimondott szó ellenkezıje az igaz, melyben 
a „tucat” látszólag rendre csatát nyer a minıséggel szemben… 
 
Van egy rossz hírem ezen világ híveinek: az örök törvényt, a természet ısidık óta létezı bölcs 
szelekcióját, a következményeket, az újra és újra helyreálló Rendet nem lehet elkerülni… 
A véget nem érınek hitt, ugyanakkor önmaga korlátai által behatárolt ideig tartó hatalom 
mámorában az alázatról, a valódi célokról, a tisztességrıl, és az Emberségrıl sem érdemes 
megfeledkezni. 
 
Az elızıekben megfogalmazott gondolatokat sajnálatos módon a valóság ihlette, mégpedig a 
közigazgatás – melynek korhő megnevezése napjainkban a „közizgatás” szóval írható le 
leginkább – járási és települési szintő átszervezésének vesszıfutása, az abban közremőködık 
középszerősége, valamint az ebbıl fakadó számos emberileg és szakmailag is nehezen 
minısíthetı lépéssorozat… 
 
A „végeken”, a munkához szokott közösségekben, ott, ahol a 2012-es esztendıt lehetetlen, és 
minden következetességet és kiszámíthatóságot nélkülözı körülmények között végigdolgozva 
a különbözı hivatalok munkatársai azt kell, hogy hallják egymás kezébe adva a kilincset 
meghallgatásról meghallgatásra járva, hogy „ne is álmodozzanak nyugodt Karácsonyról”…, 
több mint cinizmus, és messze van attól az idealizált világtól, mely megbecsüli közszolgáit, 
mely ösztönöz az alkotásra, melyben jól és otthon érezheti magát mindaz, aki Szakember és 
Ember is egy személyben… 
 
A közigazgatás földjén mintegy 10 éve létezve – kollégákkal egyetértésben – soha nem 
tapasztaltam még ekkora információhiányt és hozzá nem értést az ügyek gyakorlati vetületét 
illetıen, ekkora erı(szak) mögé bújtatott ötlettelenséget, és ilyen mértékő bizonytalanságot a 
következı esztendıben útjára bocsátandó új rendszer mindennapjaival kapcsolatban… 
 
Bízom abban, hogy a kellemetlennek tőnı szavak inkább a szorosabb, valódi egyenrangú és 
egymásra utalt partnerség irányába terelnek mindannyiunkat, ugyanis szeretném azt hinni, 
hogy mi kivétel nélkül egy hatékony, korszerő, nem sémákkal és presztízsszempontokkal 
teletőzdelt, valóban hosszú távon mőködıképes közigazgatási szerkezetben vagyunk 
érdekeltek. 
 
A KözSzolgálat célja az Ember, és vele együtt a társadalom egésze. Felelısek vagyunk 
mindazokért, akik ránk bízták magukat.  
A Karácsony fénye mellett legyen elsı az önvizsgálat, hogy képesek legyünk tiszta és nyílt 
tekintettel egymás szemébe nézni az elıttünk álló esztendı minden egyes napján… 
 

Üveges Gábor 
polgármester 
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JJeeggyyzzııii   „„ lleekköösszzöönnıı””   

 
Ismét véget ért egy év… Egy eseményekkel teli, fordulatos 2012. év, mely nem a szokványos 
évvéget, s újesztendıt ígéri.  
Az eddig tapasztalt reformok, változások mindent és mindenkit utolérnek: az önkormányzatok 
átalakulnak, a Polgármesteri Hivatalok, Körjegyzıségek megszőnnek, helyettük – „megújult” 
formában – „Közös Önkormányzati Hivatal” elnevezéssel új hivatalok állnak majd fel és jönnek 
a járások, ahová áthelyezik a kollégáinkat.  
 
Vannak feladatok, melyeket végre kell hajtani, s vannak lehetıségek, melyekkel lehet élni. 
Sokszor gondoltam át én is a lehetıségeket, s igyekeztem élni vele. Például 2007. év végén, 
amikor Csobád és Hernádszentandrás települések Képviselı-testületeitıl lehetıséget kaptam 
arra, hogy Csobád és Hernádszentandrás községek körjegyzıje legyek.  
Örömmel vállaltam és végeztem a rám bízott feladataimat, hiszen a kezdetektıl úgy éreztem, 
szívesen látnak mindkét helyen. Kedvességet, tiszteletet kaptam a polgármestereimtıl, a 
képviselıktıl, közvetlen kollégáimtól, az intézményi alkalmazottaktól, dolgozóktól és a 
lakosságtól egyaránt. Megszerettem a településeimet, a kollégáimat, ezt a légkört, ami nap, 
mint nap körülvesz, s észrevétlenül lett egy másik családom…  
Öt év telt el azóta, s Körjegyzıségünk, önkormányzataink, mi magunk is sok mindent 
megéltünk e fél évtized alatt. Jöttek nehézségek, plusz feladatok, választások, megoldások, 
szép pillanatok, napok, s a változások– mindezt közösen éltük, oldottuk meg.  
A változások azonban új dolgokat, lehetıségeket is hoztak: 2013. március 1-tıl a jogszabályi 
elıírások szerint már nem lesz Körjegyzıség, de mégis lehetısége lesz „tovább élni” az 
Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal égiszén belül.  
 
Jómagam már nem leszek körjegyzı, de – ismét egy új lehetıséggel élve – kipróbálhatom 
magam egy másik szak- ill. jogterületen: az igazságszolgáltatásban. 2013. január 1-tıl 
hivatalosan már nem az Önök körjegyzıje, hanem bírósági titkár leszek a Miskolci 
Törvényszék kötelékében, az Encsi Városi Bíróságon.  
Mégis úgy érzem, hogy én már nem csak encsi (szüleim után telkibányai és zsujtai) vagyok, 
hanem csobádi és hernádszentandrási is! Büszke vagyok arra, hogy Csobád és 
Hernádszentandrás jegyzıje lehetek/lehettem!  
Köszönöm a polgármestereim, a korábbi és a mostani képviselık, a kollégáim/kolléganıim, és 
az intézményi dolgozók jóindulatát, segítségét, a korrekt munkakapcsolatot, és hogy együtt 
dolgozhattunk!  
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm Önöknek, a Lakosságnak is, hogy 
befogadtak/elfogadtak, s hogy mindig tisztelettel, nagyobb konfliktusok nélkül, jól tudtunk 
együttmőködni.  

Még egyszer MINDENKINEK MINDENT KÖSZÖNÖK! 
A közeledı év végi ünnepekre tekintettel mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt kívánok jó 
egészségben családjuk körében és örömökben, sikerekben gazdag boldog újévet! 
 
                 Ignáczné dr. Brunclik Edina  
               Csobád és Hernádszentandrás körjegyzıje  
 

„Most elköszönni kell, csendesen, 
remélni, hogy nyomot hagyok a szíveken. 
Ígérd meg nekem, hogy nem felejtesz el, 

hiszen a részem vagy és a szívemben mindig ott lesz el.” 
/Molnár Ferenc Caramel/ 
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ÁÁll llaattvvééddeellmmii   IIff jjúússáággii   CCssooppoorrtt   ––  HHeerrnnááddsszzeennttaannddrrááss  

 
Hernádszentandráson, ezen az alig 500 fıs településen 2011 májusa óta mőködtetünk egy 
állatvédelmi civil szervezetet, a „Láthatatlan Kötelék” Alapítványt.  
Tevékenységünknek egyaránt fontos részét képezi a bajba jutott állatok mentése, gondozása, 
örökbeadása, tartási körülmények ellenırzése, illetve az oktatás, szemléletformálás. A 
legnagyobb hangsúlyt mégis az utóbbi két területre helyezzük. Az állatvédelem, állattartás 
kérdésében az egyedüli, hosszú távon is eredményes megoldásnak a felvilágosító munka 
kitartó és széleskörő végzését tartjuk.  
Különösen fontosnak érezzük a felnövekvı generáció, oktatását, érzelmi és gondolkodásbeli 
áthangolását az állatokhoz való viszonyulással kapcsolatban. Kezdetben a különbözı 
pszichológiai és pedagógiai csoportfoglalkozások menetébe illesztettük be a kutyákat, ill. 
tanítási óra vagy külön erre a célra szervezett programok keretében beszélgettünk a felelıs 
állattartásról az iskolás valamint az óvodás korosztály tagjaival.   
 
A Hernádszentandráson élı  gyermekeknek lényegesen több alkalom állt rendelkezésükre 
arra, hogy találkozhassanak a kutyáinkkal. Szinte kézzelfogható volt az öröm és a szeretet 
minden egyes foglalkozáson. A gyerekek érdeklıdése és lelkesedése egyre fokozódott, 
mígnem az egyikük megkérdezte, hogy nem jöhet-e el hozzánk segíteni a kutyákkal 
kapcsolatos teendıkben. Természetesen a válaszunk igen volt.  
Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy Alapítványunk egyelıre sajnos nem rendelkezik 
menhellyel, így a székhelyünkön (ami egy magánlakás és az ahhoz tartozó udvar) építettünk 
néhány kennelt adományokból, és ott helyeztük el a kutyákat.  
A szóban forgó ifjú lány tehát elkezdett rendszeresen járni hozzánk. Annyira jól érezte magát, 
hogy szólt az egyik barátjának, hogy ha van kedve, jöjjön ı is. İ pedig jött, és szólt egy másik 
ismerısének is. Így lettünk elıször ketten, aztán hárman, aztán négyen… Jelenleg 15 diák jár 
hozzánk 9-tıl 16 éves korig.  
Nagyon sok mindenben segítenek nekünk. Lényegében önkéntes tevékenységükkel 
támogatják az Alapítványt. Sétálni viszik a kutyákat, engedelmességi, ügyességi feladatokat 
gyakorolnak és játszanak velük. Takarítanak, tálakat mosnak, szınyeget vágnak, pakolnak, 
elkísérnek az állatorvoshoz. Egyszóval minden teendıben részt vesznek, ami egy ilyen „mini-
menhelyen” elıfordulhat. Ezzel érezhetıen megkönnyítik a mi munkánkat, a kutyákat pedig 
boldoggá teszik, és hozzásegítik ıket ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek.  
 
Mindeközben azonban a gyerekek is nagyon sokat kapnak a kutyák és az együtt töltött idı, a 
közösen végzett tevékenységek által. Megtapasztalják, mit jelent az, hogy önkéntes 
segítségnyújtás egy jelentıs társadalmi ügy érdekében, mirıl szól a felelısség, a kitartás. 
Miközben egy más fajhoz tartozó élılénnyel próbálnak kapcsolatot létesíteni megtanulják, mi 
az az ıszinte odafigyelés, nyitottság, hogyan lehetnek türelmesebbek, hogyan ırizhetik meg 
nyugalmukat. Testközelbıl figyelhetik meg, mit takar a felelıs állattartás fogalma. A 
foglalkozásokat elméleti oktatással is kiegészítjük, ezáltal ismereteket szerezhetnek arról, mit 
is jelent az állat- és környezetvédelem, milyen területei vannak, hogyan végzik munkájukat az 
állatvédık. Tanácsokat adunk nekik abban is, mit célszerő tenniük bizonyos helyzetekben. 
Feladatokat kapnak, kiselıadást tartanak, rendezvényeken szerepelnek. Az így megszerzett 
tudást és élményeket hazaviszik, és sokszor otthon ık „tanítják” a szüleiket.  
Meggyızıdésem, hogy ezáltal hatalmas változások indulhatnak el. Átformálódhat a jelenlegi 
helyzet, és felnıhet egy olyan generáció, akik már tudni és érteni fogják, hogy az élet érték, 
legyen az egy emberé vagy egy állaté. 
 

Kristóf Adrienn 
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RReecceeppttggyyőőjj tteemméénnyy  //BBeeddee  RRóóbbeerrtt  mmeesstteerrsszzaakkááccssttóóll//::  
 

„„KKüüllddöökk  nnééhháánnyy  rreecceepptteett,,  hhaasszznnáálljjááttookk  eeggéésszzssééggggeell!!  BBoollddoogg  KKaarrááccssoonnyytt!!  
ÜÜddvv,,  BBeeddee  RRoobbii””  

  
Mákos guba gyorsan (4 adag):  
4 dl tejet 1 cs. vaníliás cukorral, 3 evıkanál mézzel és kevés vízzel forraljunk fel, majd öntsük 
rá egy keverıtálba helyezett 4 db szikkadt, vastag karikára vágott vajas kiflire. 
Hagyjuk kicsit ázni, de közben 4 db szuflé formát vajazzunk ki, majd 6 dkg darált mákot 
keverjünk össze 6 dkg porcukorral, és reszelt citromhéjjal. 
A formákba helyezzük bele a mákban alaposan megforgatott, áztatott kifli darabokat. 200 
fokos sütıben kb. 10 perc alatt süssük ropogósra. 
4-5 evıkanál baracklekvárt melegítsünk fel és keverjük ki 1-2 cl barackpálinkával. 
A formákban sült guba tetejét ezzel locsoljuk meg. 
  
Sertéskaraj tejszínes-kapros kelkáposztán (4 adag):  
Adagonként 12-14 dkg-os vastag szelet csont nélküli karajokat sózzuk, borsozzuk és 
főszerezzük ırölt szerecsendióval. 1 evıkanál olívaolajban mindkét felüket süssük szép 
pirosra, majd a serpenyıt letakarva tegyük félre. 10 dkg füstölt csíkozott szalonna és néhány 
csepp olívaolaj keverékén pirítsunk meg 2 db szeletelt vöröshagymát. Erre dobjuk rá az  1 db 
kisebb fej, szintén csíkozott, kelkáposztát. 
Sózzuk, borsozzuk és folyamatos 3-4 perces forgatás után öntsük fel 3-4 dl tejszínnel, illetve 
ha kell kevés hús alaplével. Addig forraljuk, míg csak egy kevés leve marad, de vigyázzunk, a 
káposzta ne fıjön szét. Közvetlenül a tálalás elıtt forgassunk hozzá 1 cs. friss vágott kaprot. 
Tálaláskor a szeletelt húst halmozzuk a káposzta tetejére. 
  
Paradicsomos harcsafilé, friss bazsalikommal (4 ada g):  
Az adagonként 10-12 dkg halfilét sózzuk, borsozzuk és enyhén lisztezzük. Néhány csepp 
olívaolajban mindkét felüket süssük pirosra, majd tegyük félre. A maradék zsiradékban 
kezdjünk el lepirítani 2-3 szál szeletelt angol zellert, és 2-3 gerezd fokhagymát, majd öntsük fel 
1-1.5 dl rozé borral. Ekkor tegyük bele 20-25 dkg hámozott darabolt paradicsomkonzervet, 
öntsük fel kevés hús alaplével és forraljuk vissza mártás sőrőségőre. Hintsük meg 2 cs. friss 
vágott bazsalikommal és a halszeleteket helyezzük vissza néhány percig párolódni. 
2 db cukkínibıl vágjunk fél centi vastag, hosszúkás szeleteket és sózva, borsozva nagyon 
kevés olajon süssük pirosra. Egy száraz serpenyıben, kevés kristálycukorral  2 dkg 
fenyımagot pirítsunk meg, majd tálaláskor ezzel szórjuk a cukkínire helyezett paradicsomos 
halat. 
  
Sáfrányos rizottó, csirkemellel (4 adag):  
5 dkg vajat felolvasztunk egy lábasban, majd 1 fej finomra vágott vöröshagymát alaposan 
megpárolunk benne. Tegyük rá a 40 dkg carnaroli rizst,  miután egybeforgattuk és jól 
átmelegedett, öntsük fel 1-1.5 dl jó minıségő száraz fehérborral. Ekkor szórjuk bele a kb. 25 
szál sáfrányt. Sózzuk, borsozzuk és 1-2 evıkanál darabolt paradicsommal ízesítsük.  Miután a 
bort felszívta öntsünk rá kb. ugyanannyi szárnyas alaplevet. Folyamatos kevergetés mellett 
adagoljuk hozzá az alaplevet, de mindig csak akkor, ha már az elızıt beszívta. Maximum 15-
17 percig fızzük, majd tegyük félre és 7-8 dkg hideg, kockázott vajjal, illetve 10 dkg reszelt 
parmezánnal keverjük át. 
Közben adagonként kb. 10 dkg-os csirkemellet sózzunk, borsozzunk és serpenyıben süssük 
pirosra, majd 180 fokos sütıben 8-10 perc alatt süsük készre. 
Tálaláskor  vékonyra szeletelve helyezzük a rizottó tetejére. 
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AAkkttuuááll iiss::   
 

• A Csobád és Hernádszentandrás települések által mőködtetett Körjegyzıség helyett 
2013. március 1-tıl Ináncs központtal áll fel az új Önkormányzati Hivatal, mely Csobád, 
Hernádszentandrás, és Ináncs települések hivatali adminisztrációját végzi. 
Ezen átalakításra a törvényi változások miatt kerül sor, viszont településeink önállóságát, 
önálló önkormányzati döntéseit a jövıben sem befolyásolja.  
Olyan megállapodás került aláírásra a 3 település között, mely garantálja azt, hogy a 
fıbb kérdésekben mindhárom község egybehangzó döntése szükséges, valamint 
továbbra is megmaradhat a helyi ügyintézés a kirendeltségekben is. 
2013. január 1. és 2013. február 28. között a jegyzıi teendıket Nevelıs Gábor aljegyzı 
úr látja el Csobád és Hernádszentandrás településeken, ugyanis Ignáczné dr. Brunclik 
Edina körjegyzı asszony az Encsi Városi Bíróság keretei között folytatja pályafutását. 
 

• 2012. december 31-én megszőnik az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, és 2013. 
január 1-tıl áll fel az Encsi járás, melyhez 29 település tartozik majd. 
 

• 2013. január 1-tıl Hernádszentandrás és Ináncs településeken az ÉRV Zrt. veszi át az 
ivóvíz-szolgáltatást. A Hernádvölgyi Kft. munkatársaival alvállalkozóként végzi továbbra 
is a díjbeszedéssel, karbantartással összefüggı feladatokat. A lakossági vízdíjak 2013-
ban garantáltan a 2012. évi díjszabás szerint alakulnak, ugyanakkor 2014. január 1-tıl 
az állam központilag állapítja majd meg az ország minden pontján azonos hatósági 
vízdíjat, melyben ezt követıen önkormányzatunknak nem lesz döntési jogosultsága. 
 

• 2013. március 1-tıl nincs lehetıség a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó bérbıl 
fizetési elıleget igénybe venni, ugyanis törvényi rendelkezés értelmében 
önkormányzatunk is áttér a heti bérfizetés rendszerére. 
 

• Az ABAÚJ Hulladékgazdálkodási Kft. ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a két 
ünnep közötti szemétszállításra 2012. december 28-án (péntek) kerül sor. 

 

• Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Körjegyzıség Kirendeltségének nyitva tartása, 
és ügyfélfogadási rendje az ünnepi idıszakban a következıképpen alakul: 
 

Nyitva tartás (ügyfélfogadás szünetel!!!): 2012. december 27-28., 2013. január 2-4. 
Elsı ügyfélfogadási nap 2013-ban: 2013. január 7. (hétfı) 

 

• A bérek és a szociális ellátások kifizetések idıpontja 2013-ban: 
 
    Utalás    Pénztári kifizetés  
 

Január:   2. (szerda)   4. (péntek) 12 óra 
Február:   1. (péntek)   4. (hétfı) 14 óra 
Március:   1. (péntek)   4. (hétfı) 14 óra 
Április:   2. (kedd)   4. (csütörtök) 14 óra 
Május:   2. (csütörtök)   3. (péntek) 12 óra 
Június:   3. (hétfı)   5. (szerda) 14 óra 
Július:   2. (kedd)   4. (csütörtök) 14 óra 
Augusztus:   1. (csütörtök)   2. (péntek) 12 óra 
Szeptember:  2. (hétfı)   4. (szerda) 14 óra 
Október:   1. (kedd)   3. (csütörtök) 14 óra 
November:   4. (hétfı)   5. (szerda) 14 óra 
December:   2. (hétfı)   4. (szerda) 14 óra  


