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Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.

Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt
       nem szabhatunk.

(Ismeretlen költő verse)
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Az ünnepek közeledtével szeretettel köszöntöm 
Aldebrő minden lakóját és az Aldebrői Krónika ol-
vasóit.

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik egész évben segítették településünk 
működését és fejlődését, az önkormányzat munkáját.

Köszönöm a közintézményeink: az önkormányza-
ti hivatal, iskola, óvoda, egészségház és a gondozá-
si központ dolgozóinak az egész éves munkájukat. 
Köszönöm a lakosságnak a társadalmi munkákban 
nyújtott segítségüket, a közösségi életünkben való 
aktív részvételüket. Köszönöm a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat testületének és tagjainak az erő-
feszítéseiket, amit a hagyományaink megőrzéséért 
tettek. Nem utolsó sorban köszönettel tartozom az 
egyház felé is, akiknek a támogatásával és közremű-
ködésével méltó keretet kaptak rendezvényeink.

Köszönöm a település lakóinak a türelmüket, az el-
múlt év kellemetlenségeiért, amit el kellett szenved-
niük a településünket érintő beruházások során. Hi-
szen a kerékpárút építése és a csapadékvíz elveze-
tése nem csak kiemelkedő fejlődési lehetőség volt 
Aldebrő számára, hanem a munkálatok türelmet is 
igényeltek az itt élőktől. Sajnos a kivitelezők, akik el-
nyerték a képviselő testület támogatását 
javarészt alvállalkozókkal végeztették a 
munkát, amit nem megfelelő műszaki el-
lenőrzésekkel végeztek. Így a saját vállal-
kozójának anyagi kárt, a lakosságnak kel-
lemetlenséget okoztak, ezért elnézésü-
ket kérem a nevükben is. Viszont jó pél-
dát is láthattunk a csapadékvíz elveze-
tés terén - ami évtizedek óta megoldat-
lan volt a településünkön - Helgert István 
sze mé lyében (aki az Arany J. út, Vár utca, 
Iskola út kivitelezéséért volt felelős) egy 
komoly szakértelemmel rendelkező és 
Aldebrő fejlődésért elkötelezett embert 
ismerhettünk meg, akinek ezúton is kö-
szönjük a kiváló munkáját.

Elmondhatjuk a mögöttünk álló év-
ről, hogy számos nagy beruházás történt 
és történik jelenleg is Aldebrőn. Jelentő-
sen fejlődött az infrastruktúránk, gazda-
gabbak lettünk egy termelői piaccal és 
jövő évben, nyertes pályázatunknak kö-
szönhetően elkezdődik a helyi bölcsőde 
építése is. Minden pályázati lehetőséget 
megragadunk, hogy településünk fejlőd-

jön, szépüljön és gazdagodjon. Ezt a gyakorlatot sze-
retnénk a jövőben is folytatni, ehhez kérem az Önök 
támogatását a továbbiakban is.

Az ünnepi hangulathoz Kányádi Sándor, Kossuth-
díjas erdélyi magyar költő kifejező soraival szeretnék 
hozzájárulni.

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reg-
gelén

„Nem kívánok senkinek se különösebben nagy 
dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom. Szapo-
rodjon ez az ország Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, s ki 
honnan jött, soha, soha ne feledje. Mert míg tudod, 
ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk… A 
többit majd apródonként megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, legyen béke. – Gyönyör-
ködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe.”

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánok Aldebrő minden megbecsült pol-
gárának.

Wingendorf János
polgármester
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„Jaj de jó az őzikének, nincsenek problémái!” Sóhajtott 
fel valaki, akit nehéz döntés elé állított az élet. Embernek 
lenni is jó, nemcsak őzikének, de kétségtelenül nehezebb 
feladat. Minden más élőlény „magától tudja” élni a maga 
életét. A fizikai, kémiai, ösztön és biológiai törvényekkel 
beléjük oltotta ezt a „tudást” a Teremtő. Az embernek ke-
resnie kell saját életútját és tudatosan kell azt megfor-
málni egyénileg is és közösségben is. Pál apostol szavai-
val, mintegy félálomban élünk, mert értelmünk nem kel-
lő világossággal és biztonsággal ismeri fel emberségünk 
törvényeit. Különösen problémát jelent ez konkrét hely-
zetekben.

Életünk minőségét, külső körülmények szerint szoktuk 
lemérni. Könnyen vagy nehezen keressük meg a napi ke-
nyérrevalót, van-e vagyonunk és az mekkora, egészsége-
sek vagyunk-e, jó-e a házastársunk, milyen a munkahe-
lyünk, a szórakozásunk stb. Úgy gondoljuk, ezektől függ, 
hogy szép vagy nehéz az életünk, esetleg csúnya. Biz-
tos, hogy ezek a dolgok mind fontosak, de boldogságunk 
végeredményben nem ezektől függ.

Ki ismerne bennünket jobban, és ki tudná pontosabban 
az emberi élet útját, mint az, aki megalkotott minket. „Ő 
megtanít az igaz útra, csak járjunk rajta.” (Iz 2,1-5) Jézus-
ban az emberség elven teljessége lakozik. Azért érdekel 
minket az Úr eljövetele, mert vele egész emberré válunk, 
miközben magával ragad bennünket az Örök Szeretet.

Az advent magyar jelentése érkezés. A karácsony előt-
ti néhány hét a Jézus születése előtti századokat idézi. 
Azokra az emberekre gondolunk, akik c s a k vágyakoz-
tak utána és vártak rá. Felidézzük lelkünkben érzéseiket, 
sóvárgásukat és készülődésüket. Nekünk mégsem a tör-

ténelmi ádvent felidézése a legfontosabb. Számunkra a 
saját adventünk a lényeg. Nekünk fontosabb a személyes 
krisztusvárásunk. És a mi adventünk azon múlik, hogy eg-
zisztenciális szükségletünk-e Jézus Krisztus. Sorsproblé-
máinkat vele oldjuk-e meg? Központja és célja-e Krisztus 
az életünknek? Különös hangsúlyt ad most ezeknek az el-
döntendő kérdéseknek, a Covid fertőzéstől való szoron-
gásunk is.

Ma még az egyház liturgiájában találkozhatunk Krisz-
tussal. Színek, képek és szimbólumok mögé rejtve isteni 
erejét, közénk jön minden szentmisében. A hitben van je-
len. Útmutató szavát halljuk a szentírásból és az igehirde-
tésből. Az eucharisztiában Vele egyesülünk. A liturgia, a 
templom nekünk Betlehem, Kafarnaum és Golgota.

Minden várakozásunkat mégsem elégíti ki a szent litur-
giában történő jelenléte. Az igazi nagy érkezése, mégis-
csak az eszkatalogikus megjelenése lesz a világ végén. 
Most meg kell elégednünk a jelképekkel, színekkel. Akkor 
isteni hatalmának, szépségének, jóságának teljes ragyo-
gásában jön el közénk. Akkor megszűnik a jelkép és vé-
get ér a rejtőzés. Látni fogjuk úgy amilyen valójában. Eljön 
a pillanat, amikor ketten dolgoznak ugyanazon a munka-
helyen, fekszenek egymásmelletti kórházi ágyon, vagy él-
nek egyforma szerencsében, egyforma bajban. És mégis 
„az egyiket felveszi, a másikat otthagyják”. (Mt 24,40) Pon-
tosan egyforma körülmények között élők közül, lehet az 
egyikük végleg boldog, üdvözült vagy lehet végleg sze-
rencsétlen és kárhozott. 

Tehát az Ádvent valójában készülődés ennek a végle-
ges szétválasztásnak a pillanatára. Isten magához öleli az 
embert, ha Fia lelkületével éli meg a maga személyes éle-

tét. Döntenünk kell azonnal, mert 
nem tudhatjuk, melyik órában érkezik, 
csak azt tudjuk, hogy aggódik értünk: 
„Legyetek éberek! Legyetek készen!” 
Hagyjuk, hogy ő éljen bennünk, egy-
re teljesebben. Ezért próbáljunk meg 
sokkal kevesebbet rágódni a körülmé-
nyeken. Most azonnal fel kell ébred-
nünk zavaros gondolkodásunkból, vá-
gyainkból, akaratgyenge aléltságunk-
ból vagy az elvtelen sodródásból. 

Olyanná kell alakulnom, hogy érde-
mes legyen értem lehajolni az Úrnak.

Szorongásmentes és tartalmas 
készülődést! Áldott Karácsonyt!

Galó József 
plébános
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Településünk legnagyobb zöldme-
zős beruházása valósult meg és ke-
rült szeptemberben átadásra a Deb-
rői Hárslevelű Szüreti Napok rendez-
vényünk során.

Aldebrő község Önkormányzata a 
helyi gazdaság és termékkereskede-
lem, valamint a turizmus fejlesztése 
céljából egy termelői piac létreho-
zását tervezte és valósította meg. A 
projekt célja helyi termelői piac lét-
rehozása. Az élhető, fenntartható vi-
déki élet, a település népességmeg-
tartó erejének növelése. 

A piac lehetőséget biztosít a helyi 
és környező településeken élők szá-
mára az általuk előállított termékek 
és termények értékesítésére a köz-
ség központjában, akadálymentes 
környezetben, egy hatalmas csar-
nok kialakításával, árusító bódékkal, 
sátrakkal, parkolóval kialakított he-
lyi termelői piacon. A területen meg-
lévő épület egy részének funkcioná-
lis felújítását is elvégeztük, ezzel biz-
tosítva az élelmiszerbiztonsági kö-
rülmények megteremtését, a kultu-
rált kiszolgáló és szociális helyiségek 
meglétét.

A projekt hosszú távú célja: a helyi 
termelői piac létrehozásával a vidé-
ki térségekben élők életminőségé-
nek javítása, a lakosság egészséges, 
jó minőségű élelmiszerrel való ellá-
tása, a helyi termelők piacra jutásá-
nak elősegítése, a helyi alapanyagok 
felhasználásának támogatása, ezen 
keresztül a helyi gazdaság fejleszté-
se, a foglalkoztatás elősegítése.

A termelői piacon értékesített élel-
miszer kategóriába sorolható termé-
kek és termények mellett biztosítjuk 
a helyi és környékbeli lakosok szá-
mára a kézműves termékek árusítá-
si lehetőségét is. 

A piac heti rendszerességgel, csü-
törtöki napon 6-14 óra között tart 
nyitva. Illetve a nagyobb ünnepek 
(húsvét, karácsony), helyi rendezvé-
nyek alkalmával (pl. a település ala-
pításának évfordulója). A kialakí-

tott piac terüle-
tének további 
hasznosíthatósá-
gi szempontja, 
hogy alkalmas 
többféle rendez-
vény szervezé-
sére is pl. adven-
ti vásár; havonta 
egy különleges 
vásár. 

A vagyonvéde-
lem biztosítására 
térfigyelő rend-
szert építünk ki a 
piac területén. 

A kamerarend-
szer élőképet 
mutat és archi-
válásra alkalmas. 
A piacon kialakí-
tásra kerültek a 
szelektív hulla-
dékgyűjtést biz-
tosító tárolók 
1100 literes edények műanyag, pa-
pír és üveg hulladék szelektív gyűjté-
sére. A kiszolgáló helyiségek fűtésé-
hez szükséges energia igényt a nap-
elemes rendszer biztosítja.

Reményeink szerint az itt élők ké-
nyelmét fogja szolgálni ez a beruhá-
zás. Könnyen megközelíthető és kul-
turált körülmények között vásárol-

hat minden korosztály. Ennek jegyé-
ben november 12-től szeretettel vá-
runk minden kedves vásárlónkat! 

Elérhetőségek:
Szabóné Lakatos Tímea

Aldebrő, Arany János út 2.
06/20-396-8557

piacaldebro@gmail.com
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A szakkörünk 2008 őszén alakult 
Szabó Erzsébet, az akkori Gondozá-
si Központ vezetőjének a szervezé-
sében. A Heves Megyei Nyugdíjas 
Fesztiválon, ami Verpeléten került 
megrendezésre, látta meg a Verpe-
léti Csipkevarrók kiállítását és meg-
beszélte a szakkör vezetőjével, hogy 
Aldebrőn vállalna-e egy szakkör ve-
zetését, ha ő megszervezi hozzá az 
embereket. Így született meg az 
Aldebrői Csipkevarró Szakkör. 

Ma már járnak a szakkörbe Eger-
ből, Tófaluból és Kápolnáról is. Min-
den kiállítás vagy valamelyik médiá-
ban való szereplésünk után bővül a 
létszámunk, mert akik látták a mun-
káinkat kedvet kapnak a csipke készí-
téshez. Ezt a csipkét az országban na-
gyon kevés helyen ismerik, illetve ké-
szítik (talán 4-5 helyen). Ebből egy mi 
vagyunk Aldebrőiek.

2018-ban a Hagyományőrző Szak-
kör bekerült a Települési Értéktárba. 
A munkáinkból több kiállítást ren-
deztünk a településen. 

Ma már nem csak zsínórcsipkét ké-
szítünk, hanem horgolunk is külön-

féle dísztárgyakat. Igyekszünk a falu 
kulturális életében is részt venni, azt a 
mi szerény eszközeinkkel színesíteni.

A foglalkozásokat novembertől 
márciusig minden szerdán 13 órától 
16 óráig, áprilistól októberig havon-
ta egyszer (első szerdán) tartjuk nagy 
örömmel, derűsen, nagy-nagy szere-
tetben.

Reméljük még nagyon sokáig!
Halbauer Ignácné

szakkörvezető
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Ürmös Gáspár és Császár Me-
linda vagyunk, 2,5 éve költöztünk 
Aldebrőre. Évek óta kerestük azt a 
helyet, ahol szívesen letelepednénk 
és megvalósíthatjuk terveinket. Úgy 
éreztük, itt Aldebrőn végre megta-
láltuk azt a helyet, amely otthonunk-
ká és életterünkké válhat. A telepü-
lés gondozottsága, szépsége, a ter-
mészet, a lakosság barátságossága, 
hagyományörző, ugyanakkor előre-
mutató, közösségi kezdeményezései 
hozzájárultak ahhoz a döntésünkhöz, 
hogy itt telepedjünk le.  

Jóga oktatással, gyógy-és alternatív 
masszázsokkal- és terápiákkal foglal-
kozunk.

A jóga kortól, nemtől, vallási hova-
tartozástól független, több évezred-
re visszanyúló tapasztalati tudomány. 
Segíti a testet rugalmassá, erőssé ten-
ni, eszköz a tudatosság fejlesztésé-
ben és az elme elcsendesítésében.

Lassan 10 éve ismerkedtünk meg a 
jóga áldásos hatásaival. Ekkor önkén-
tes munkát végezve jártuk Európát 
csaknem 1,5 éven át. Ezután több-
fajta irányzatot megismertünk. A ké-
sőbbiekben indiai mesterektől is volt 
szerencsénk tanulni. Megfigyeltük, 
hogy már heti egy-két gyakorlás után 
is megváltozott a fizikai és mentális 
erőnlétünk jó irányba. Részt vettünk 
olyan alkalmakon, ahol 3-4 napot, 
akár 1-4 hetet is lehetett gyakorolni 
jógát csoportosan, védett környezet-
ben, naponta többször. Itt elmélyed-
hettünk olyan fizikai-, légző- és me-
ditációs gyakorlatokban, amelyek-

re nem volt idő 
egy 1.5 órás jó-
gaórán. Hatá-
suk személyes 
fejlődésünkben 
m e g h a t á r o z ó 
volt.

Ezen tapaszta-
latokból merítve 
döntöttünk úgy, 
hogy szeretnénk 
létrehozni egy 
olyan életteret, 
ahol van lehető-
ség rendszeresen gyakorolni, egész-
ségesebb életmódot kialakítani és 
később remélhetőleg helyben meg-
teremteni a megélhetésünket. Egy 
olyan helyet, ahol az arra vágyók itt-
hon, Magyarországon is gyakorolhat-
nak  jógát, akár hosszabban is. Egész-
ségmegőrző szolgáltatásokat vehet-
nek igénybe, csendes, támogató kör-
nyezetben. Azt a tudást, amit utazá-
saink során összegyűjtöttünk meg-
próbáljuk elérhetővé tenni szűkebb 
és tágabb környezetünkben egy-
aránt,  támaszkodva a korábbi ven-
déglátásban megszerzett tapasztala-
tainkra.

Tervezünk hazai és külföldi vendé-
geket- és számukra, hazai és külföl-
di vendégtanárokat fogadni. Mind-
emellett szeretnénk bemutatni a vi-
déket, a táj szépségeit, a helyi kultú-
rát, nevezetességeit, termékeit, szol-
gáltatásait, különösen ha az formá-
jában és szellemiségében kapcsolha-
tó a miénkkel. Egy békés sziget lét-

rehozásán fárado-
zunk jelenleg. Ez ki-
hívás. A jelen világ-
helyzetben még in-
kább, ám reméljük 
szorgos munkával, 
kitartással, összefo-
gással lehetségessé 
válhat.

Törekszünk arra, 
hogy életmódun-
kat, lehetőségeink 
szerint, egészsége-

sebb, természetközelibb mederbe te-
reljük. Szeretnénk elérni, hogy tisz-
ta táplálékot fogyaszthassunk, óvjuk 
környezetünket, szennyezését elke-
rüljük vagy csökkentsük. Így öröm-
mel csatlakoztunk a “Legszebb kony-
hakert” versenyhez. Ezzel is hangsú-
lyozva a magunk által megtermelt, 
zamatos, életerős, változatos zöld-
ségek és gyümölcsök fogyasztásá-
nak  áldásosságát. A jövőben szeret-
nénk a saját kertünkben megtermelt, 
vegyszermentes, finomságokat fel-
szolgálni a vendégeinknek is. Amit 
pedig mi magunk nem leszünk képe-
sek előállítani vagy megvalósítani, azt 
igyekszünk elsősorban helyi, ill. max. 
30km-es környezetben élő termelők-
től, vállalkozóktól, szolgáltatóktól be-
szerezni. Azt tapasztaltuk, hogy egy-
mást erősítve az élet gazdaságosabb, 
fenntarthatóbb, környezetkímélőbb, 
egészségesebb és élhetőbb lehet.

Reméljük, hogy amit elképzeltünk 
az sok ember számára lehet hasznos 
és tudunk segíteni egy könnyebb és 
boldogabb élet elérésében, hogy ré-
sze lehetünk egy támogató közös-
ségnek és mi is támogathatjuk azt! 
Köszönjük az érdeklődést és lehető-
séget, hogy bemutatkozhattunk a 
falu lakosságának! Minden támogató 
szándékot, gondolatot ezúton is kö-
szönünk!

Áldott Ünnepeket, jó egészséget, 
békességet és nagyszerű új eszten-
dőt kívánunk mindenkinek !

Császár Melinda
Ürmös Gáspár 
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Ebben az évben immár harmadik alkalommal rendez-
tük meg Aldebrő községben  „A legszebb konyhakertek” 
helyi versenyt.

Idén jelentkeztek legtöbben, a  normál 50 m2 feletti ka-
tegóriában 14 nevezés, a mini 50 m2-ig kategóriában 2 ne-
vezés történt, tehát összesen 16 nevező  volt, ami rekor-
dot jelentett. 

legszebb konyhakertek jelentkezők névsora:
normál 50 m2 feletti kategóriában:

Baloginé Boros Mária, Bódis Ilona, Bocsa Milán-Bocsa- 
Pásztor Krisztina, Faragó Dániel, Holló József, Holló Kriszti-
na, Hoór Balázs, id.Lefler Imréné, Lipcsik György, Tarnóczi 
Györgyné, Pásztor Szilvia, Uzelman Józsefné, Varga 
Istvánné, Veiner Istvánné

mini 50 m2-ig:
Császár Melinda, Faragó Dániel

Reméljük, jövőre még többen fognak a legszebb kony-
hakertek versenyhez csatlakozni, mivel több pozitív visz-
szajelzés érkezett, erre már most jó esélyt látunk. 

Aldebrő községben egymás példáján felbuzdulva egy-
re többen foglalkoznak kertműveléssel. Bízhatunk ben-
ne, hogy a kertekben termett zöldségeket, gyümölcsö-
ket a helyi termelői piacon is minél hamarabb megtalál-
hatjuk. Emellett nagy öröm mindenki számára, hogy a sa-
ját és családja asztalára saját maga által megtermelt, jóízű, 
egészséges, nem agyon permetezett terméket tud tenni.

A verseny koordinátora Varga Tibor, a zsűri elnöke 
Bányay László, a zsűri tagjai Borsche Kornélia és Varga Ti-
bor voltak.

A zsűri a bejárások során megállapította, hogy minden 
kert csodálatosan szép volt, a nevezők óriási dicséretet ér-
demelnek, mert minden kertben látni lehetett a tulajdo-
nosok, kertművelők rengeteg befektetett munkáját. Érez-
ni lehetett, hogy minden jelentkező szívvel, lélekkel és 
nagy szeretettel szépítette kertjét. Ilyen csodálatos kerte-
ket csak Aldebrőn lehet találni.

A zsűri egyhangú javaslatát a legszebb konyhakertek 
verseny díjazására Aldebrő Önkormányzat Képviselőtes-
tülete elfogadta és jóváhagyta. Köszönet illeti Wingendorf 
János polgármester Urat, hogy már harmadik évben is 
segíti és anyagilag is támogatja a versenyt. A díjazottak 
pénzjutalomban részesültek.

A díjazottak névsora normál 50 m2 felett kategóriában:
I. helyezett  Uzelman Józsefné, Arany János út 18. szám      
II. helyezett   Bódis Ilona, Árpád út 50. szám                            
III. helyezett Faragó Dániel, Árpád út 59. szám 
III. helyezett Tarnóczi Györgyné, Rózsa út 22. szám
    Legfiatalabb kertművelő különdíj: 

Bocsa Pásztor Krisztina és Bocsa Milán, Árpád út 24. szám
    Legidősebb kertművelő különdíj: 
id.Lefler Imréné, Árpád út 3. szám
A mini 50 m2-ig kategóriában a kevés résztvevő miatt 

külön díjazást a zsűri nem javasolt.
A díjazásban nem részesült résztvevők, akik beneveztek 

a versenyre, szintén pénzjutalomban részesültek.

Lefler Imréné kertje

Uzelman Józsefné kertjeBocsa Milán-Bocsa-Pásztor Krisztina kertje
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Aldebrő Község Önkormányzata 
szívesen él a pályázatok által kínált 
lehetőségekkel, hiszen minden tá-
mogatott pályázat a község gazda-
sági, kulturális és szellemi fejlődésé-
re szolgál. 

A kiemelkedő nagy projektek egyi-
ke a „Belterületi csapadékvíz-elve-
zetés Aldebrőn” elnevezésű nyertes 
pályázat, melynek kivitelezése nem-
sokára lezárul. A konzorciumban 
megvalósításra került Tarna-menti 
kerékpárút kialakítása című projekt 
az idén megvalósult és a lakosság 
biztonságosabb közlekedését szol-
gálja.  A Bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása, bővítése című nyertes pályá-
zat lehetővé teszi egy 1 csoportos, 
5 férőhelyes (max.: 7 fő) családi böl-
csőde építését az Iskola úton. A helyi 
termelői piac kialakításáról szóló pá-
lyázatunkról egy másik cikkben rész-
letesebben írunk.

A Zártkerti Program keretében az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
zártkerti ingatlanon debrői hársleve-
lű szőlő telepítése valósul meg, vala-
mint 22 zártkert között vezető külte-
rületi út kerül felújításra a hozzá tar-
tozó csapadékvíz elvezetés biztosítá-
sával. Részt veszünk a Településfásí-
tás Programban is.

A Magyar Falu Program nagyon 
sok lehetőséget nyújtott pályáza-
tok terén, melyeket szintén igyeke-
zett az Önkormányzat megcélozni.  
A Falugondnoki szolgálat elindítása 
Aldebrőn című nyertes pályázatnak 
köszönhetően a község egy Renault 
Trafic 9 személyes kisbusz birtokába 
került. A falugondnoki szolgáltatás 
célja a községben élők életfeltételei-
nek javítása, a szociális alapellátások 
kiépítésének és működtetésének, va-
lamint a közszolgálatokhoz való hoz-
zájutás elősegítése.

 Ez a program tette lehetővé a Nép-
ház korszerűsítését, a működtetésé-
hez szükséges eszközök beszerzését 
és egy szakképzett kulturális szervező 
foglalkoztatását, az önkormányzati 
tulajdonú utak (Vár út, Dózsa út, Tom-
pa út) felújítását, valamint az Arany 
János út és a Vár út járda építéséhez, 

felújításához szükséges anyag, vala-
mint az orvosi és fogorvosi eszközök 
beszerzését is. Ennek a programnak 
köszönhetően valósulhatott meg az 
Önkormányzat eszközparkjának bő-
vítése, melynek során egy multifunk-
cionális kabinos gép (fűnyíró traktor) 
és kisebb kézi szerszám került meg-
vásárlásra, mely eszközök könnyebbé 
teszik a belterületi közterületek kar-
bantartását. 

Ebben az évben szintén több pályá-
zatot nyújtottunk be a Magyar Falu 
Program keretén belül, melyek még 
elbírálás alatt állnak, pl.: önkormány-
zati kerékpárút építése, közterület 
karbantartását szolgáló eszközbe-
szerzés és elhagyott ingatlanok köz-
célra történő megvásárlása.

A térfigyelő rendszer kiépítése szin-
tén nyertes Leader pályázat keretén 
belül valósult meg.  12 db térfigyelő 
és egy rendszámolvasó kamera került 
telepítésre, ezáltal a község közbiz-
tonsága nyomon követhető és a la-
kosság biztonságérzete is növekszik.

A Nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására ki-
írt nyertes pályázat lehetővé teszi, 
hogy Aldebrő könyve megjelenjen, 
mely amatőr fotósok fotóiból áll ösz-
sze, évszakonként Aldebrőről, elké-
szül a községet bemutató kisfilm, va-
lamint kialakításra kerül a Mátrai ősju-
har külső és belső bemutatótere.  

Borsche Kornélia
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„Érezzék egy kézfogásból rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta, jó vagy
s tekintetük elhitesse véled
szép dolgokért élsz és érdemes élned.”

(Váci Mihály)
Aldebrő Gondozási Központnak két 

új dolgozója van. Mindketten tisztelet-
tel köszöntjük a falu lakosságát. Ezúton 
szeretnénk bemutatni kicsit magunkat, 
rövid áttekintést adni a központ felada-
táról és a jövőbeni terveinkről.

Új dolgozó Nagy Ágnes szakképzett 
szociális gondozó-ápoló. Ági a koráb-
bi években is e munkakörben dolgo-
zott és nagy tapasztalattal rendelkezik 
a segítő szakmában. A házi segítség-
nyújtást és étkeztetést igénybe vevő el-
látottak főként vele fognak találkozni. 

A Gondozási Központ új vezetője, e 
cikk írója, Bene Csabáné sz. Lepsényi 
Judit diplomás szociális munkás, szak-
képzett szociális gondozó-ápoló, vala-
mint egészségügyi ápoló-asszisztens. 
A nappali ellátást igénybe vevő ellátot-
tak főként velem fognak találkozni, il-
letve minden igényléssel kapcsolatban 
hozzám forduljanak, legyen az házi se-
gítségnyújtás, étkeztetés, vagy idősek 
nappali ellátása. Az elmúlt 30 év egész-
ségügyi és szociális területen eltöltött 
tapasztalatával rendelkezem.

A Gondozási Központban segítséget 
nyújtunk az ellátásokat igénybe vevők 
részére, hogy fizikai, mentális, szociális 
szükségleteik biztosítva, társas kapcso-
lataik ápolva legyenek.

- Házi segítségnyújtás keretében fi-
zikai ellátást, egészségügyi gondo-
zást, pszichés gondozást, foglalkozta-
tást, érdekvédelmet és szociális ügyin-
tézést végzünk. Ez olyan gondozási for-
ma, mely az igénybevevő önálló élet-
vitelének fenntartását szükségleteinek 
megfelelően lakásán, lakókörnyezeté-
ben biztosítja életkorának, élethelyze-
tének és egészségi állapotának megfe-
lelően, meglévő képességeinek fenn-
tartásával, felhasználásával, fejleszté-
sével. Ennek keretében azon ember-
társainkról gondoskodunk, akik ottho-
nukban önmaguk ellátására saját erő-
ből nem képesek, segítségre szorulnak, 
illetve róluk nem gondoskodnak. Segí-
tünk bevásárolni, háztartási munkák-
ban, gyógyszer íratásban-kiváltásban, 
szükség esetén gondozásban, segítő 

beszélgetésben, foglalkoztatásban. Se-
gítséget nyújtunk az ellátottat érintő 
veszélyhelyzet kialakulásának megelő-
zésében, kialakulása esetén az elhárí-
tásban, szociális ellátásokhoz való hoz-
zájutásban.

- Étkeztetést biztosítunk azon rászo-
rulóknak, akik önmaguk és eltartottja-
ik részére tartósan vagy átmeneti jel-
leggel nem képesek biztosítani, illetve 
azt az igénylőt is, aki kora vagy egész-
ségi állapota miatt igényli. Az egyszeri 
meleg ebédet kiszállítjuk, illetve elvitel-
lel biztosítjuk. 

- Nappali ellátás keretében a Gondo-
zási Központba várjuk azon időskorúa-
kat, akik saját otthonukban élnek, ön-
maguk ellátására részben képesek, de 
egyedül érzik magukat, társas kapcso-
latokra vágynak, a szabadidejüket sze-
retnék hasznosan eltölteni. Ez az ellá-
tási forma az ő napközbeni ellátásuk-
ra szolgál, részükre biztosít lehetőséget 
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, valamint az alap-
vető higiéniai szükségletek kielégíté-
sére. Részükre most készítjük azt a heti 
program naptárat, amivel a nálunk töl-
tött idejüket tartalmasan eltölthetik. 

Terveink szerint szabadidős program 
keretében lesz irodalmi délután, társas 
játékok délutánja, tv-internet elérhető-
ség biztosítása, teadélután, egészség-
ügyi felvilágosító délután, kézműves 
délután. A szabadidő hasznos eltölté-

sével kapcsolatban további ötleteiket is 
szívesen várjuk.

A nappali ellátás célja és feladata a hi-
ányzó családi gondozás pótlása, a szo-
ciális helyzet javítása kulturált körülmé-
nyek között. Megszűnteti az egyedüllé-
tet, javítja az egészségügyi és higiénés 
viszonyokat.

Célunk, hogy a hozzánk bejárók ki-
egyensúlyozott, elégedett emberek le-
gyenek. Ennek érdekében célunk jó 
légkör biztosítása, bizalom, megértés. 
Családdal, barátokkal kapcsolattartás 
biztosítása.

Az öregkori magányt a társas kap-
csolatok ápolásával, a tétlenség kiküsz-
öbölésével szeretnénk csökkenteni. 
Nálunk barátokra, segítőtársakra talál-
nak. Életüket tartalommal szeretnénk 
megtölteni.

- Jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás keretében az egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt segítségre 
szoruló embereknek nyújtott szolgálta-
tás. Segélyhívó készülék van kihelyezve 
az ellátást igénylőnél, segélyhívás ese-
tén az ügyeletes gondozó haladékta-
lanul megjelenik a helyszínen, a prob-
léma megoldása érdekében szüksé-
ges azonnali intézkedéseket megteszi, 
ha kell további egészségügyi, szociális 
körbe tartozó ellátást kezdeményez.

Az étkezés térítésköteles ellátási for-
ma, a nyugdíj összegének vonatkozásá-
ban kell fizetni érte.

Az épületben jelenleg is működik 
Nyugdíjas Klub Szabó Erzsébet veze-
tésével. Illetve szerdánként kézimun-
kázók délutánja. Programjaik nyitottak.

Terveink a jövőre nézve:
Egyrészt megtalálni azon falubeli-

eket, akik rászorulnak a segítségünk-
re. Ezért kérjük Önöket, akár hozzátar-
tozójuk ellátásában tudunk segíteni, 
akár utcabeliről tudnak, hogy segítség-
re szorulna, de esetleg ő nem ismeri a 
mi elérhetőségünket jelezzenek felénk, 
akár személyesen, akár telefonon. 

Nyitvatartásunk: 
hétfőtől-csütörtökig fél 8-tól 4-ig, 
pénteken fél 8-tól fél 2-ig. Telefonszá-
munk: 480-001/gondozási központ. A 
Gondozási Központ a Vörösmarty u. 2. 
sz. alatt található Aldebrőn.

Szeretnénk napi programokat indí-
tani Önöknek, megünnepelni közö-
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sen a fontosabb ünnepeket. Lehető-
séghez mérten sétákat, kiránduláso-
kat szervezni. 

Műsoros délutánokat, baráti beszélge-
téseket, közös összejöveteleket tartani.

A jelen egészségügyi helyzetben kor-
látozva vagyunk a nagyobb létszám 
befogadásával kapcsolatban, jelenleg 
a nappali ellátotti férőhely 50%-a enge-
délyezett, azaz 10 fő azonos időben tör-
ténő részvétele az épületben. Remél-
jük minél előbb lehetőségünk lesz arra, 
hogy Önöknek nagyobb létszámú ren-
dezvénnyel is kedveskedjünk.

Addig is kérjük, jöjjenek be egy be-
szélgetésre, egy vérnyomásmérés-
re, vagy csak azért mert otthon egye-
dül érzik magukat és jól jönne a társa-
ságunk. Mindenkit szeretettel várunk. 
Épületünk nyitott nemcsak az ellátot-
tak részére.

Végül szeretnénk a következő verssel 
köszönteni Önöket, jó egészséget kí-
vánni mindannyiuknak!

bene Csabáné  
Nagy Ágnes 

„Mécs László 
Áldottak az Öregek barátai

Áldott, aki megértéssel kísér
és fogja reszkető kezünket,
Áldott, aki tudja, hogy hallásunk
nehezen kapja el már a szót, 
Áldott, aki nem csodálkozik, 
hogy sok mindent nem látunk
és lassan jár nálunk az ész,
Áldott, aki nem veszi észre,
hogy ma megint kiömlött
a kávé az asztalon,
Áldott, aki mosolyogva áll meg,
hogy elbeszélgessen velünk,
Áldott, aki nem árulja el,
hogy ma kétszer hallotta 
tőlünk ezt a történetet,
Áldott, aki fel tudja idézni 
velünk a tegnap emlékeit,
Áldott, akitől megtudjuk, 
           hogy nekünk is jut még 
tisztelet, szeretet, hogy nem
vagyunk azért még mi se egyedül,
Áldott, aki segít vinni öregségünk
keresztjét, amely nékünk
is oly nehéz,
Áldott, aki szerető leleményességgel 
segíti ingadozó lépteinket
a hazafelé vezető úton.”

 Köszönöm a szerkesztőbizottság 
felkérését a bemutatkozásra!

 Vámosi László vagyok, a Kápolnai 
Tarnavölgye Általános Iskola 2020. 
augusztus 16-tól kinevezett igaz-
gatója.

 1966-ban születtem Egerben, 
Nagytálya és Maklár községekben 
nőttem fel. Az egri Gárdonyi  Géza 
Gimnáziumban végeztem el a közép-
iskolát, majd egy év sorkatonai szol-
gálat után 1985-ben kezdtem felsőfo-
kú tanulmányaimat szintén Egerben 
a Tanárképző Főiskolán magyar-tör-
ténelem szakon. A főiskola elvégzése 
után rögtön tanítani kezdtem Bese-
nyőteleken, közben felvételt nyertem 
az Eötvös Lóránd Tudományegye-
temre, ahol történelem szakos közép-
iskolai tanári végzettséget szereztem. 

1992-ben kerültem az Andornak-
tályai Általános Művelődési Köz-
pont Általános Iskolájába, ahol az-
tán 2003-tól 2007-ig az intézmény 
igazgatójaként dolgoztam (az Általá-
nos Művelődési Központ összevont 
intézményként három szervezetet 
foglalt magába: az óvodát, az isko-
lát és a művelődési házat). 2007-től 
az Egri Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola Andornaktályai Tagiskolájának 
vezetője voltam. Közben 2005-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetemen köz-
oktatás-vezetői diplomát szereztem. 
2010-től 2019-ig Andornaktálya pol-
gármestereként tevékenykedtem, 
majd Polgáron tanítottam.

 A Kápolnai Tarnavölgye Általá-
nos Iskola négy falu három iskoláját 
egyesíti. Tanulói létszámunk idén 313 
fő, melyből Aldebrőn 140, Kápolnán 
122, Feldebrőn pedig 51 gyermek ta-
lálható. Aldebrőn először is gratulá-
lok mindazoknak, akik ezt az intéz-

ményt 47 évvel ezelőtt, 1973-ban lét-
rehozták. Nagyon jó elosztású épü-
letet sikerült megvalósítaniuk a hoz-
zá tartozó tornateremmel, könyvtár-
ral, konyhával és ebédlővel, a mö-
götte levő sportudvarral, valamint a 
szomszédban lévő óvodával együtt. 
Elismerésem mindazoknak is, akik 
ezt az iskolát megtartották. Az, hogy 
egy 1200-1300 lélekszámú lakosság-
nak (Aldebrő és Tófalu) egy 140 fős is-
kolája van, arra mutat, hogy az isko-
la a környező településekre is kisu-
gárzó hatással bír. A Tarnavölgye el-
nevezés nagyon jól illik az aldebrői 
iskolára, mert járnak ide Verpeléttől 
Kálig az egész Tarna-völgyéből. Bí-
zom benne, s azon leszek, hogy ez a 
tendencia a jövőben is folytatódjon! 
A további fejlesztések, felújítások (pl. 
nyílászárócserék, stb.) érdekében sze-
retném, ha hatékony közvetítői sze-
repet érhetnék el az önkormányzat 
(mint az épület tulajdonosa) és a tan-
kerület (mint az épület vagyonkeze-
lője) között. Fontosnak tartom, hogy 
az eddigi erősségek megtartása mel-
lett próbáljuk meg kihasználni a kiak-
názatlan lehetőségeket, pl. a tanulók 
zenei képzését. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani az új módszerek (pl. komp-
lex alapprogram) eredményességé-
nek nyomon követésére is. Ha mind-
ezeket a tankerülettel, az önkormány-
zattal és a tantestülettel együtt sike-
rül megvalósítanunk, az aldebrői is-
kola még sokáig kisugárzó hatással 
fog bírni az egész Tarna-völgyében!
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Örömmel hallottam, hogy településünk is le-
hetőséget kapott bölcsőde létesítésére. Két kis-
gyermek édesanyjaként pontosan tudom, mit 
jelent lemondani egy jó álláslehetőségről a 
gyermekek elhelyezése miatt. Ugyan mi abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy igény-
be tudjuk venni a nagyszülők segítségét, aki-
nek nincs segítsége kiskorú gyermekei mellett, 
sokszor kényszerül döntéshelyzetbe. Ezután az 

ilyen családoknak már nem kell fejtörést okoz-
zon a felügyelet kérdése.

A későbbiekben szívesen beíratnánk az új in-
tézménybe három év alatti gyermekünket, mert 
amellett, hogy hasznos a szülőnek, a gyermek - 
személyiségétől függően - szocializációjának is 
jót tehet.

Váczy Fanni

2021-ben Aldebrő leg-
nagyobb beruházása 
várható!

Az Aldebrő Község Ön-
kormányzata nyertes pá-
lyázata révén vissza nem 
térítendő támogatásban 
részesül az Európai Unió 
Strukturális és Beruházá-
si Alapjából. Ennek révén 
egy családi napközi kiala-
kítására kerül sor a követ-
kező évben.

A családi bölcsődei in-
tézmény létrehozását a la-
kosság részéről felmerülő 
igények tették szükséges-
sé. A kialakítása az Iskola 
út 2/1.szám alatt valósul 
meg. Itt egy 1 csoportos, 5 
férőhelyes (max.:7 fő) családi bölcsődei infrast-
ruktúrát álmodtak meg a tervezők.

A projekt átfogó célja a településen a gyer-
mekek napközbeni ellátásához megfelelő in-
tézményi környezet biztosítása, a helyben 
igénybevehető szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés javítása. Ennek köszönhetően a 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátása biztosított lesz, 
szakmai felügyelet mellett.

A projekt eredményeként létrejön egy, a te-
lepülésen és vonzáskörzetében eddig hiány-
zó, a gyermekek napközbeni ellátására alkal-
mas szakmai, infrastrukturális háttérrel rendel-
kező intézmény. A sikeres szakmai megvalósí-
tás érdekében Aldebrő Község Önkormányza-
ta együttműködik a Magyar Bölcsődék Egyesü-
letével.

A megnyert pályázati összeg: 117.074.610 Ft

A beruházás során egy új építésű ingatlan lesz 
a bölcsőde épülete, amelynek építése során az 
akadálymentes megközelíthetőséget biztosít-
ják a kivitelezők. A tervezés során energiahaté-
konyságot is szem előtt tartják, hogy a későb-
bi üzemeltetési és fenntartási költségek minél 
alacsonyabbak legyenek. A pályázati keret biz-
tosítja az épület külső- és belső bútorainak, be-
rendezéseinek beszerzését, valamint eszközök 
és fejlesztő játékok is kerülnek megvásárlásra. 
A szakmai munkához szükséges informatikai és 
infokommunikációs eszközök is beszerzésre ke-
rülnek a pályázat terhére.

A bölcsőde létrehozásával, az ez irányú fej-
lesztésekkel azt szeretnénk elérni, hogy a tele-
pülésünk jobb, élhetőbb, az új elvárásokhoz al-
kalmazkodó, a XXI. század igényeit figyelembe 
vevő és a fiatalokat megtartó és visszaváró tele-
püléssé válhasson.
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A bölcsek azt mondják  az út a fon-
tos, nem a cél. A Heves Megyei Nép-
művészeti Egyesület faragó határo-
zott céllal léptek az útra, melynek vé-
gén  Aldebrő faragásokkal díszített 
faluvá válik, hirdetve, hogy összefo-
gással egy szebb élhetőbb környeze-
tet lehet létrehozni. Az út küzdelmes, 
de a küzdelem maga az öröm.

Az út 2015-ben kezdődött, ami-
kor a tárgyalások során egymásra ta-
lált három  szervezet, a Heves Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara, Aldebrő  
önkormányzata és a Heves Megyei 
Népművészeti Egyesület.  Az együtt-
működési szerződés után kezdődött 
a szervezés, Herman István kamarai 
alelnök és Wingendorf János  polgár-
mester, bemutatta a községet és  tör-
ténetét Kiss Istvánnak aki  elkezdte 
a tervek elkészítését.  2016 tavaszán 
sajtótájékoztatón  jelentettük be,  jú-
niusban elindul  az első fafaragó tá-
bor Aldebrőn. Ekkor már kész részlet 
tervek is rendelkezésre álltak. Egy is-
meretlen út állt  előttünk, de bátran 
léptünk rá.

Az Iparkamara támogatásával,  
Aldebrő Önkormányzatának  anyagi 

hátterével, a faragók önzetlen, ingye-
nes munkájával kezdődött el a csoda, 
mert az maga a csoda, hogy még van 
10-12 mester, akik hajlandó azért ten-
ni, hogy a kezük alól kikerülő munkák 
szebbé tegyenek egy kis települést.

Az út amelyre léptünk  minden év-
ben folytatódott.  Három év alatt el-
készült a Történelmi Emlékpark, hu-
szonegy állomással. A templomkert 
stációi  mesélnek  a magyar történe-
lemről, melybe belesimul Aldebrő  
története is. A bronzkortól  a betele-
pülésen át 1956-ig  megemlékeztünk  
minden jeles eseményről. Rácz Pál és 
a szőlőművelés, és a dohánytermelés 
is megörökítésre került. A Harmadik 
évben felállítottuk az Angyalos ha-
ranglábat mely  az Emlékpark bejára-
ta lett, és felállításra került  a vándor-
legény szobra, mely a betelepülő né-
meteknek állít emléket. Tehát a park 
elkészült, melynek 50 kilós harangja 
elűzi a fellegeke, megtöri a villámo-
kat, siratja a holtakat, és hívja az élő-
ket. Hívja az élőket, kiket a harangláb-
ban lakó Aldebrő Angyala fogad. 

Az út, kereséssel folytatódott,  kö-
zösen jártuk a falut,  amikor a Tarna 

parttól  egy hajításra éreztük azt az 
erőt, amely kijelölte  a Szkíta Emlék-
hely területét. Mily mélységes-mély 
a múltnak kútja. E mélységből  tűnt 
elénk a szkíta fejedelem asszony sír-
ja. Ennek nyomán készültek el a ter-
vek a szkíták emlékhelyéhez.  A pici 
kurgán tetejére egy életfát ültettünk. 
A jelképes sírt, földadományokkal kö-
zösen emeltük, hogy valaha a község 
területén élő  ősöknek megmaradjon  
az emléke. A kurgán  két oldalán áll 
a  szkíta fejedelem és fejedelem asz-
szony, mellettük egy-egy pad  várja 
a pihenni, vagy csak szemlélődni vá-
gyókat.

A Szkíta Emlékhelyet egy mély árok 
választotta el a játszótértől, de már  
az avatáskor megfogalmazódott egy 
híd gondolata, mely nem csak átjá-
rást biztosít, hanem jelképesen is ösz-
szeköti a múltat  a  jövővel. A híd szkí-
ta oldali tulipános oszlopfői  az ősökre 
emlékeznek,  a túloldali csillagok  pe-
dig gyermekeink  csillagként ragyogó 
sorsát remélik, mert csak a múltból  
táplálkozó  jelen építhet szép jövőt. A 
híd már áll, örömmel látjuk hogy oly 
sokan  látogatják.

Az úton  közösen járunk, örömmel 
dolgozunk együtt, mert  Aldebrőn 
kezünk munkájaként  áll a megyében 
egyedülálló Történelmi Emlékpark és 
a Szkíta emlékhely.

Ezt az utat együtt jártuk be  az öt 
év alatt, a faragók igazi közösséggé 
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kovácsolódtak, a község lakói is ma-
gukénak érzik a faragott csodákat. 

Kiss István népi iparművész álmod-
ta meg  az emlékhelyeket, a harang-
láb és a híd terveit Balatoni Tibor ké-
szítette el.  A faragásban  részt vet-
tek: Balatoni Tibor, Czipó Tamás, Er-
délyi László, Farkas József, Nagy Judit, 
Füleki János, Molnár János, Magó Gá-
bor, Szabó József, Trajmár Gyula, Var-
ga Csaba, Mucsonyi Zsolt, Zöldi Sán-
dor és Kiss István.

A helyi mesterek is  kivették részü-
ket a munkából, Macz Péter, Lefler 
Lászó, és Herczeg Tamás nagy segít-
ségünkre volt az évek során.  Nagyné 
Balogh Irénke  az ellátásunkról  gon-
doskodott.  A falu lakói is látogatták a 
tábort, ki gyümölcsöt, ki süteményt, 
vagy borocskát hozott a mestereknek. 

Az úton menni kell  tovább, és már 
a következő év  feladatain gondolko-
dunk, mert elköteleztük  magunkat, 
hogy amíg erőnkből telik, faragások-
kal szépítjük  Aldebrőt. Az út küzdel-
mes, de a küzdelem maga az öröm. 

Eger 2020. november 18.
Kiss István

 fafaragó, népi iparművész 
Heves megyei  

Népművészeti Egyesület  
elnöke

Országszerte legalább 1500 helyen elérhető a Di-
gitális Jólét Program (DJP) Hálózat Pontok, me-
lyek elsődleges feladata a polgárok ösztönzése az 
infokommunikációs eszközök használatára, korszerű 
digitális technológiai eszközök és felkészült szakem-
berek segítségével.

A közösségi internet-hozzáférési helyek fejlesztésé-
nek alapvető célja, hogy a pontok hozzájárulhassanak 
a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, biztosítsák a 
digitális készségekkel nem rendelkező emberek szá-
mára az informatikai eszközöket, az internetelérést és 
az ehhez szükséges szakértői támogatást. Ezáltal gyor-
sabban felismerhetik a digitális világhoz való csatlako-

zás előnyeit, mint pl.: a munkaerőpiaci versenyképes-
ség erősítése, életminőség javítása, az esélyegyenlő-
ség növelése.

Aldebrőn a DJP Pont a Teleházban működik.
Szolgáltatásai: internethasználat, számítógép-hasz-

nálat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés), szkennelés, 
fénymásolás, digitális kompetenciafejlesztés, egyéni 
segítségnyújtás igény szerint.

Az eszközök használata ingyenes.
A járványügyi helyzetre való tekintettel jelenleg a 

szolgáltatások szünetelnek a DJP Ponton, de amint az 
élet visszatér a normális kerékvágásba, újra várják az 
érdeklődőket és a tanulni vágyókat.
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Ha könyvtárról beszélünk, sok embernek még mindig 
egy szigorú, pisszegő könyvtáros képe jelenik meg a sze-
me előtt, aki egyik kezében a Gőgös Gúnár Gedeont szo-
rongatja, másik kezének hosszú ujjaival pedig a falon lévő 
„Csendet kérünk!” táblácskára mutat, miközben a fejét el-
lentmondást nem tűrően csóválja. Talán nem lövöm le a 
poént, ha elárulom, hogy az elképzelés 2020-ban már nem 
helytálló, ahogy minden körülöttünk, a könyvtár is teljesen 
átalakult, mind funkciójában, mind a kínálatot illetően. 

Kezdjük a funkcióval. Az aldebrői könyvtár hivatalos 
neve Könyvtár, Információs és Közösségi Hely. Aki mosta-
nában járt nálunk, nagy valószínűséggel nem csak könyvet 
kölcsönözni jött, hanem valamilyen rendezvényre, foglal-
kozásra, előadásra érkezett. A pándémiás helyzet nyilván 
valamennyire felülírta ez irányú törekvéseinket, de a tava-
lyi évben több remek programmal büszkélkedhettünk. Ba-
bák és mamák mondókáztak velünk Zümmögő foglalkozá-
sainkon, előadásokat hallgathattak a mesék fontosságáról 
vagy osztották meg tapasztalataikat egy csésze tea mel-
lett. A kisgyermekes szülők kerekasztal beszélgetésen ve-
hettek részt a Digitális Jólét Program keretein belül, ahol 
az újfajta médiák kezelése volt a fő témánk. A kert szerel-
mesei biokertészeti előadáson bővíthették ismereteiket, a 
művészetkedvelők pedig kiállításainkon élhették ki esztéti-
kai szenvedélyüket. A gyerekeknek nyári mesetábort szer-
veztünk, ahol az önkormányzattal és a tanári karral együtt-
működve igyekeztünk hasznosan és tartalmasan lefoglalni 
a kisiskolás táborozókat.  

Mivel a könyvtár az iskola épületében található, leghű-
ségesebb látogatóink az óvodás és általános iskolás gyere-
kek. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy számukra a Könyvtár 
tényleg az, ami a nevünkben is szerepel: Közösségi Hely, 
egy biztonságos és inspiráló tér, ahol kreatívkodhatnak, 
társasjátékozhatnak, színezhetnek. Szinte minden héten 
van valamilyen nekik szóló programunk. Az ovisok mesét 
hallgatni jönnek, az alsósok kézműves foglalkozásra, mese-
olvasásra, író-olvasó találkozóra, vetélkedőkre, filmvetítés-
re… Felsorolni is nehéz lenne. A szünetekben beugranak 
kölcsönözni vagy csak pár szót váltani, a napköziben fel-
forgatják a játékrészlegünket. Egyszóval élettel töltik meg 
a Könyvtárat, és közben észrevétlenül a könyveket is meg-
ismerik és megszeretik, ami nagy szó a mai világban. 

Apropó könyvek, mert hát mégiscsak ez lenne a fő pro-
filunk. Könyvtárunk az egri Bródy Sándor Könyvtárral 
együttműködve folyamatosan bővíti az állományát, igyek-
szünk minőségi és naprakész irodalommal megtölteni a 
polcainkat, az olvasói igényeket figyelembe véve. Negyed-
évente egy egész polcnyi cserekönyvet kapunk Egerből, 
így aki betér hozzánk, minden alkalommal válogathat az 
újdonságok közül. Emellett olajozottan működik a Könyv-
tárközi Kölcsönzés elnevezésű programunk is, melynek ke-
retein belül az egész ország területéről tudunk könyveket 
beszerezni. Vannak DVD-ink, szuper folyóirataink, párszá-
zas könyvvásárok és ingyen elvihető könyvek.

Szeretettel várunk tehát mindenkit, aki szeretne egy vi-
dám közösséghez csatlakozni, egy jó könyvet olvasni, vagy 
csak egy meleg teát inni és beszélgetni, mert könyvtárba 
járni menő dolog. 

Pásztor Szilvia
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Az előző években már megszokott módon a mezei őr-
szolgálat 2020-ban is működik településünkön.

Az előző évekhez hasonlóan jelenleg is folynak tevé-
kenységeink, pl.: a Halas tó mögötti réten. A halas tavak 
környékén is volt tervbe véve erdő és bozótirtás, főleg 
a horgászok kezdeményezésére, de mivel az FM hivatal 
nem tartotta szükségszerűnek, erre nem adott engedélyt, 
így egyelőre ez a projekt szünetel.

Jelentős vadkár nem történt az idén, bár a vadászat kor-
látozása miatt túl nagy lehet a vadak elszaporodása, ami 
feltételezi a vadkárok megnövekedését. 

A vadászok kezdeményezésére a Polgármester Úr el-
indított egy projektet az utak karbantartásával kapcso-
latban, hiszen nagyon fontos feladatunk a környezetünk 
rendben tartása és annak állagának javítása. A rendel-
kezésre álló gépparkkal és a gazdák segítségével (vagy 
akár e nélkül is) jó eredményeket lehet elérni a jelenle-
gi javításán.

A szőlőhegyen nyertes pályázatnak köszönhetően fel-
újítására került egy szakasz köves út, ennek köszönhető-
en a hobbitelkek megközelítése könnyebbé válik.

Fontos a rendőrséggel és a polgárőrséggel való jó vi-
szony fenntartása, mert ennek birtokában kevesebb aka-
dályba ütközik az ember. Nagyszerű dolog, hogy a régi 
polgárőr autó is a falu segítségére van, hiszen az elmúlt 
években is sokszor vettük hasznát. Jelenleg is segít a rossz 
terepre való kijutásban.

Ebben az évben plusz feladatokkal bővült a tevékenysé-
gi körünk. Az egyik az újonnan kiépített térfigyelő rend-
szernek a felügyelete, a másik pedig a helyi termelői pi-
acnál piaci napokon a rend fenntartása a polgárőrséggel 
együttműködve.  Polgármester úr kérésére ellátunk kari-

tatív tevékenységet is, ha szükséges. Idén még nagyobb 
hangsúlyt fektetünk az illegális szemételhelyezésre mivel 
most már vadkamerával is tudjuk figyelni az ilyen jellegű 
szabálysértéseket. 

Tisztelettel kérjük az Aldebrői lakosokat, ha bármi 
ilyet vagy más törvénybe, vagy jogszabályba ütközőt 
tapasztalnak, ha mód és lehetőség van rá keressék a 
mezőőrséget. 

Az elérhetőségünk a Teleházban, illetve a Polgármesteri 
Hivatalban megtalálható.

Katasztrófavédelmi képzéseken rendszeresen részt ve-
szünk, a Polgármester és a Jegyző úrral a kapcsolattartás 
folyamatos, mivel az észrevételeinkről rendszeresen be-
számolunk.

Igyekszünk a munkánkat a jövőben is kellő figyelemmel 
és lelkiismeretesen ellátni.

Minden kedves Aldebrői lakosnak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Bózsár János, Macz Péter 
mezőőrök
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Német Nemzetiségi Gála
2020. január 11-én, 24. alkalom-

mal került sor a Magyarországi Né-
met Önkormányzatok Napjára, me-
lyet minden évben január második 
szombatján – az első ízben 1994 de-
cemberében megválasztott nemze-
tiségi önkormányzatok megalakulá-
sának évfordulóján – ünnepelnek. A 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (MNOÖ) ez alkalom-
ból a pécsi Kodály Központban gála-
műsort rendezett. A gálaműsoron há-
rom fő képviselte Aldebrőt. A gála zá-
rásaként német nemzetiségi együtte-
sek, illetve kulturális fesztiválokon el-
ismerést szerzett kultúrcsoportok ad-
tak nagyon színvonalas műsort.

Hagyományőrző disznótor
2020. január 18-án hatodik alka-

lommal rendezte meg Aldebrő Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata a 
hagyományőrző disznótort.

A „pálinkás jó reggelt”-et követően 
mindenki kivette részét a munkából. 

A kábítás és szúrás közben egy tál-
ba felfogták a kiömlő vért, amiből fi-
nom reggeli készült, amit a pörzsö-
lés, tisztítás után mindenki jóízűen fo-
gyasztott el.

A reggeli után a férfiak a disznó 
feldolgozásához fogtak, az asszo-
nyok a vastagbelet tisztították meg, 
amibe a hurkát töltötték. A szakács-
nő a finom vacsora előkészületeihez 
fogott, zöldség pucolás, a húsok vá-
logatása a leveshez, toros káposztá-
hoz. Mikor a hurka és a kolbász be-
töltésre került azt is betették a sütő-
be sülni.

Közben az asztalok terítése és a te-
rem feldíszítése is elkészült a Népház-
ban ahol az esti disznótorra várták a 
vendégeket, húslevessel, toros ká-
posztával, hurkával, kolbásszal.

Fél 4-től fogadták a vendégeket, 
papramorgóval, majd mikor minden-
ki megérkezett, Birgenstok István a 
Német Nemzetiségi Egyesület elnöke 
tartott rövid beszámolót.

Ezután következett a bőséges va-
csora, amit minden 
résztvevő jó étvággyal 
fogyasztott el!

A vacsora után Berecz 
András Kossuth-díjas 
énekes, mesemondó, 
népmesegyűjtő, folklór-
kutató előadása szóra-
koztatta a vendégeket.

Az este zárásaként 
mindenki kedvére rop-
hatta a táncot.

borÉrt borturisz
stikai Konferencián 
és Kiállítás

2020. január 30-án 
részt veszünk a máso-
dik BorÉrt Borturisztikai 
Konferencián és Kiállítá-
son, a Vajdahunyad vár-
ban, a Mezőgazdasági 
Múzeum aulájában és 
konferenciatermében.

2019-ben harmadjára „Magyaror-
szág Legkedveltebb Borvidéki Tele-
pülése” Aldebrő, ezért kaptunk meg-
hívást a rendezvényre.

Rendezvényen a kulináris élveze-
tek hódolóinak is igyekszenek ked-
vében járni. A résztvevők megkós-
tolhatják Aldebrő egyik büszkesé-
gét, a HÍR védjegyes sült derelyét, 
valamint Debrői Hárslevelűvel is 
koccinthatnak.

Vii. regionális borverseny
2020. február 14 -15. A regionális 

borversenyre minden kis-és nagyter-
melőt vártak. 

A rendezvény hagyományőrző jel-
leggel hivatott hírnevet adni Rácz 
Pál hagyatékaként tisztelt Deb-
rői Hárslevelű bornak. Az ÉMNÖSZ, 
Aldebrő Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata és Egyesülete VII. al-
kalommal rendezi meg a regioná-
lis versenyt. Első nap a borbírálat, 
másnap pedig a ünnepélyes díjáta-
dó zajlik.

A díjátadó után a solymári Herb-
strosen Tánccsoport fellépését néz-
hette meg a közönség.

Maszkvarrás
Március végén Aldebrő Köz-

ség Önkormányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ál-
tal vásárolt anyagból, önkénte-
sek (Seszták Ernőné, Kléri Erika, ifj. 
Hugli Istvánné) védőmaszkok varrá-
sába fogtak. Az elkészült maszkok 
folyamatosan kiosztásra kerültek, 
Aldebrő minden felnőtt és gyermek 
lakosa kapott belőle.
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Aldebrő község alapításának 
277. évfordulója

Április végén ünnepeltük Aldebrő 
község alapításának 277. évforduló-
ját. Mivel a vírushelyzet miatt közös 
ünneplés nem volt lehetőség, önkén-
tesek és a képviselő testület tagjaival 
állítottunk össze egy élelmiszer cso-
magot, amit minden Aldebrői család-
hoz eljuttattunk.

Koszorúzás Gödöllőn
2020. június 13-án, Gödöllőn, az I. 

Grassalkovich Antal szobornál, Antal-na-
pi koszorúzáson vett rész a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselete.

A koszorúzás előtt egy "Szobor séta 
a városközpontban" programot szer-
veztek a résztvevőknek. 

Ízőrzők
2020. július 13-15 között az MTV 

Ízőrzők műsorának stábja forgatott 
Aldebrőn. Bemutatták a települést, a 
HÍR védjegyes folytottat és sült dere-
lyét, láthattuk még a túrós rétest, töl-
tött gölődin levest, szaftos csirkemel-
let, vagdalt kacsamellet Megkóstol-
ták a hárslevelűt. Bemutattuk ének-
karunkat, tánckarunkat.

Október 17-én került adásba a mű-
sor, amely után nagyon sok elisme-
rést kaptunk helyi polgároktól és 
Aldebrőről már elszármazottaktól, 
örömüket fejezték ki, hogy az utób-
bi években Aldebrő mennyire szépül, 
sokasodtak a látnivaló!

ÉMNÖSZ Közgyűlés
2020. augusztus 8-án, Budaörsön 

ÉMNÖSZ Közgyűlésen vettünk részt.
Német Nemzetiségi tábor
A Kerecsendi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat pályázati támogatásá-
val valósult meg Aldebrőn a horgász-
tavaknál, 2020. 08. 10-15-től a német 
nemzetiségi tábor, ahol 20 gyermek 5 
felnőtt felügyelete mellett élvezhette 
a tábor, különböző programjait.

A tábor fő tevékenysége a német 
nyelv, a kulturális hagyományok ápo-
lására épült.

Ennek keretén belül a gyerekek já-
tékos német nyelvoktatással, német 
néptánccal, a sváb hagyományokkal 
ismerkedtek. Emellett kézműves ját-
szóházban élhették ki kreativitásukat.

Napi négyszeri, bőséges étkezést, 
biztosított a pályázat számukra.

A táborban többségében olyan 
gyermekek vettek részt, akik a német 
nyelvvel nincsenek napi kapcsolat-
ban. Így elsődleges célunk volt a né-
met nyelvvel való játékos megismer-
kedés, melyhez mind a hagyomá-
nyok, mind a modern német játékok 
is segítségünkre voltak.

A tábori mindennapokat mozgásos 
játékokkal kezdték, melyben a színek, 
ellentétpárok és az irányok dominál-
tak. A tevékenység során a „Das ist 
grade, das ist schief” mozgásos dallal 
a gyerekek játékosan sajátították el a 
dalban szereplő ellentétpárok jelen-
tését. Majd ezt követően különböző 
futó játékokkal az irányokat, alap ve-
zényszavakat, színeket és a játékok-
hoz kapcsolódó főneveket tanulhat-
ták meg, miközben a mozgás örömé-
től felfrissülten az egészségre nevelés 
is előtérbe került. A mindennapi tor-
nát a közös tízóraizás követte.

A délelőttök és a délutánok folya-
mán a szabad játék mellett különbö-
ző kézműves hagyományos és mo-
dern technikákkal is megismerked-
hettek a gyerekek, melyekkel a ki-
emelt témáink is mindig ismétlésre 
kerülhettek

A gyerekek modern és hagyomá-
nyos táncokat is elsajátítottak a hét 
folyamán, melyekkel szintén a nyelv 
megismerésén túl a német ének-ze-
nei és a tánckultúrába is bepillantást 
nyerhettek. A megtanult táncokból 
pénteken egy kis bemutatót is tartot-
tunk a szülők részére, mely részünkről 
a hét lezárása is volt egyben.

A táborban a gyermekek komple-
xen és játékosan ismerkedtek meg a 
német nemzetiségi értékekkel, szoká-
sok és a helyi hagyományokkal egy-
aránt. A tábor utolsó napján, szomba-
ton a Fővárosi Állat- és Növénykertbe 
kirándultak a gyerekek.

Magyar bor Napja
2020. augusztus 29-én a 

Vajdahunyadvár történelmi falai kö-
zött rendezték meg a 2020. évi Koc-
cintás verseny és a Magyar Bor Nap-

ja 10. jubileumi eseményét melyen 
Aldebrő is képviseltette magát. So-
kan kóstolták a kiállított debrői bo-
rokat és a visszajelzések nagyon po-
zitívak voltak. Ezen az eseményen is 
Debrői Hárslevelű bor népszerűsíté-
se volt a cél!

Krickrafli
2020. szeptember 9-én az Agrármi-

nisztériumban tartották a HÍR Bíráló 
Bizottsági ülését ahol a krickraflit mu-
tattuk be.

A Bizottság az ülés után elégedet-
ten nyilatkozott a pályázat magas 
színvonalú szakmai bemutatásáról és 
a pazar termékkóstolóról. Külön kö-
szönetüket fejezték ki a sütőasszo-
nyok fáradozásának.

debrői Hárslevelű Szüreti Nap
Szeptember 19-én tartottuk Deb-

rői Hárslevelű Szüreti Napot és a piac-
tér átadását, ahol színes és változatos 
kulturális műsorokkal, bográcsban 
főtt ételekkel, borkóstolással vártuk 
az ide látogatókat. Az óvodások és 
az iskolások műsora után, a Legszebb 
konyhakert díjának átadása követke-
zett majd a fröccsivóverseny. 

Tarnai Kis László nótaénekes, Tarnai 
Rock Bend, Ress Hajnalka és operett 
műsorát élvezhette a közönség majd 
az Animal Cannibals együttes kon-
certje következett.

Fellépett még a Lit Famili és az Edle 
Blumen tánccsoport.

Az este discoval zárult.
Novemberre sajnos a vírushely-

zet ismét a programok elhalasztá-
sát eredményezte. Még nem tudjuk, 
hogy az adventi időszakban mely 
rendezvények tarthatók meg.

Ezúton is minden aldebrői lakos-
nak áldott karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, eredményekben gaz-
dag újévet kívánunk!

Aldebrő Község Német  
Nemzetiségi Önkormányzata
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2020-ban kerek évfordulóhoz érkezett a nyugdíjas-
klub, mivel 25 évvel ezelőtt alakult.

A klubtagok száma: 36 fő.
Nagyon sok programot terveztünk ez évre, de sajnos 

csak kevés valósulhatott meg ezekből, valamint a 
megyei rendezvényekből is a járvány miatt.

Megrendeztük az előző évekhez hasonlóan a „Pótszil-
vesztert” élőzenével, amely hajnalig tartott.

Közreműködtünk a falu szüreti napján, ahol a klubtag-
ok az elkészített étellel kínálták a kedves vendégeket.

Megyei rendezvényeken vettünk részt: 
- Hatvan: Zsuzsanna bál
- Eger: Sportnap.
Sajnálatos, hogy más összejöveteleket nem tudtunk 

megrendezni, kiemelném ezek közül: 
Uzelman József és neje: 50. házassági évfordulójukat, és 
Singlár József és neje: 60. házassági évfordulójukat.
Bízom abban, hogy 2021.-ben az elmaradt programja-

inkat meg tudjuk valósítani.
Várjuk az új tagokat akik szeretnének a közösséghez 

csatlakozni és a programok részesei lenni.
Aldebrő, 2020. 11. 13.

Szabó Erzsébet
klubvezető

Magyarországon 1998-ban az Euró-
pai Unió kezdeményezéséhez csatla-
kozva "Hagyományok-Ízek-Régiók" 
(HÍR) elnevezéssel programot indí-
tottak azzal a céllal, hogy létrehozzák 
Magyarország hagyományos és táj-
jellegű mezőgazdasági termékeinek 
gyűjteményét.

A program eredményeként ösz-
szegyűjtött termékleírások nemzeti 
kincsként kezelendők. A HÍR gyűjte-
ményben jellegzetesen magyar, illet-
ve különleges regionális élelmiszer-
ipari termékek, továbbá növény- és 
állatfajták szakmai-történeti leírása 
található.

Az idei évben a sült derelye és a 
folytott után a krickrafli is HÍR védje-
gyes termék elismerést kapott.

De mi is a krickrafli? Régmúlt idők 

gyakran készített fánkféle süteménye 
a kirckrafli, sütötték lakodalmak, csa-
ládi ünnepségek alkalmából. Napja-
inkban hétköznapokon is gyakran ké-
szített, igen finom édesség. Ez a kü-
lönleges fánkféle minden korosz-
tály kedvence, ismert azonban sváb 
tökszár néven is, vagy kitolófánk né-
ven. Utóbbi nevét valószínűleg arról 
a – kolbásztöltőhöz hasonló – esz-
közről kapta, amivel a tésztát a forró 
olajba nyomják, majd kisütik. Elkészí-
tése nem bonyolult, tejet kell forral-
ni, majd abba tesszük a liszttel elke-
vert szódabikarbonát, és hagyjuk ki-
hűlni. Amikor kihűlt, egész tojásokat 
ütünk bele, elkeverjük, és ezt a tész-
tát nyomjuk a töltőbe, majd ha kisült, 
porcukorral ízesítjük.

Gál Zsuzsanna
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A Cseralja Vadásztársaságot is, mint 
ahogy minden helyi lakost, komolyan 
érintette a koronavírus járvány. A vírus 
terjedésének megelőzése érdekében 
egyesületünk betartva az érvényben 
lévő előírásokat a minimálisra csök-
kentette a csoportos összejöveteleit, 
társasági életét. Az idei évben a szoká-
sos vadászbálon kívül csak egy olyan 
nagyobb rendezvény volt, ahol meg 
tudtunk jelenni. Ez pedig a helyi ter-
melői piac avatója volt. A szokásos mó-
don, nagy gondossággal készültünk a 
falusi rendezvényre. A menüt is külön-
legesebbre terveztük, szarvasból pör-

költet főztünk, és hozzá krumpli dö-
döllét kínáltunk áfonya lekvárral. Mint 
ahogy a többi főző csapat, mi is izga-
tottan vártuk a kóstolók véleményét. 
Mi abból a tényből, hogy minden adag 
elfogyott, azt a következtetést vontuk 
le, hogy ízlett a helyieknek, és ezen 
felbuzdulva a jövőben is szeretnénk 
az ilyen típusú rendezvényeken részt 
venni. Társaságunk az Önkormányzat-
tal, mezőőrséggel évek óta szoros a 
kapcsolatban van, kölcsönösen segít-
jük egymás munkáját, akár eszközök-
kel, akár kétkezi munkával. Az ország 
szinte teljes területén jelen lévő afri-

kai sertés pestis járvány elleni védeke-
zésben is aktív közreműködőként ve-
szünk részt, együttműködve a Heves 
Megyei Kormányhivatallal, mert kör-
nyezetünk az ASP járvány szempontjá-
ból szigorúan korlátozott terület. Idén 
is szeretnénk a Tarnavölgye Általános 
iskolásoknak mikulásra egy kis cso-
maggal kedveskedni.  Köszönöm min-
denkinek, akik eddig is támogatták és 
segítették egyesületünk működését. 
Ezúton kívánok mindenkinek Áldott, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új évet! 

Pék László
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Szemléletváltás a kiskertben. A klímaváltozás közvet-
len hatásait immár a bőrünkön érezhetjük. Az elszaporodó 
kártevők, az egyenetlen csapadékeloszlás és a sokszor ki-
számíthatatlan időjárás változtatásra kényszerítik a kisker-
tek lelkes művelőit is. Új kihívásokkal kell megbirkóznunk 
és a régi praktikák sokszor már nem állják meg a helyüket. 
A kertészboltban már automatikusan ajánlja az eladó a ve-
tőmag mellé a különböző talajfertőtlenítőket, permetsze-
reket, vegyszereket. Ezeknek a hosszútávú hatása azon-
ban több kárt okozhat, mint gondolnánk. Környezetbarát 
kerti kalendáriumunkban egy 
fenntarthatóbb, természete-
sebb kertművelési módszer-
hez adunk néhány tippet. Ez 
azonban csak az (olvadó) jég-
hegy csúcsa: gazdag és izgal-
mas szakirodalma van a témá-
nak, a községi könyvtárban is 
több remek, témába vágó kö-
tetet tudunk ajánlani az érdek-
lődőknek. Mindenkit bátorítok 
a kísérletezésre, változtatni so-
sem késő.  

Tavasz
• Jószomszédi viszony a növényvilágban – Régi megfi-

gyeléseken alapszik, hogy bizonyos növények szebben fej-
lődnek egymás szomszédságában. A sárgarépa és a hagy-
ma például nagyon szeretik egymás társaságát, klasszikus 
vegyeskultúrát alkotnak. Egymás mellett szebben fejlődnek, 
kölcsönösen védik egymást a répa- és hagymalégy ellen. Jó 
társítások még: bab – káposztafélék, paradicsom – zeller, sa-
láta – retek, borsó – káposztafélék, burgonya – lóbab.

• Riasztónövények – Bizonyos növények védelmet nyúj-
tanak a szomszéd növények kórokozói ellen. Ez az ingye-
nes és sok munkát megtakarít védekezési forma a környe-
zetet is védi: kevesebb permetszerre lesz szükségünk. A zel-
ler például az összes káposztaféle hernyóját elriasztja. 

• Az aranyat érő zöld - A (későbbi) sorközökbe vethetünk 
korai spenótot: A spenótsorok egy gyorsan láthatóvá váló 
hálózatot képeznek, így jelzik majd később az egész évre 
szóló beosztást. A talajt gyorsan átszövik finom gyökereik-
kel, lazítják és védik a kiszáradástól a földet. Később a feles-
leget a talajba forgatva kiváló mulcsanyagot kapunk.

Nyár
• Mulcsolással a kiszáradás ellen – A nyári melegben ta-

lajtakarással védekezhetünk a talaj kiszáradása ellen. Ha 
az elhalt növényi részeket felaprítjuk és a haszonnövénye-
ink köré halmozzuk, sokat teszünk kertünk egészségért: a 
mulcs miatt kevesebb vizet párologtat a talaj, a növényi ré-
szek táplálékot biztosítanak a föld hasznos élőlényeinek (gi-
liszták pl.), a felszívódó tápanyagok pedig humusszal gaz-
dagítják a talajt. 

• Gyógynövényekkel a szúnyogok ellen – Bizonyos gyógy-
növények olyan illóolajakat bocsájtanak ki magukból, amik 

riasztják a kártevőket. A citromfű például nagyon hasznos a 
szúnyogok ellen. Illatos levelei ezzel szemben számos hasz-
nos rovart vonzanak magukhoz, leveleiből pedig idegnyug-
tató tea készíthető. A levendula hangyák ellen hatásos, a 
zsálya és a kakukkfű pedig a hernyóknak okoz kellemetlen 
perceket. Gomba ellen metélőhagyma javasolt!  

• Trágyalé gyomnövényekből – Ha erjesztéssel trágyale-
vet készítünk vadnövényekből, vitálisabb, erősebb, a kár-
tevőkkel szemben ellenállóbb növényeket kapunk. Kiváló 
alapanyag a csalán, a fekete nadálytő, pitypang, útifűfélék.

ősz
• Egész évben zöldellő kert 

– A takaratlan talaj rengeteg 
vizet párologtat feleslege-
sen. A kiürülő sorokat vessük 
be mustárral: A mustármag 
néhány nap alatt kikel, a nö-
vények elfojtják a gyomokat, 
gyökerei mélyre hatolva lazít-
ják a talajt, a kibocsájtott ve-
gyületei pedig rengeteg földi 
kártevőt elriasztanak, termé-
szetesen fertőtlenítik a talajt. 

A mustárnövény maga pedig kiváló friss zöld a salátánk-
ba, szendvicsünkbe is.

• Adjuk vissza a természetnek, ami az övé! – A komposzt 
több szempontból nagyon hasznos, biológiai értékei mi-
att „Fekete aranynak” is nevezik. Felhasználásával helyben 
hasznosíthatjuk a növényi hulladékot, ezáltal gazdagítva, 
lazítva a talajt. 

• A félreismert dió - A közhiedelemmel ellentétben a 
diófalevél is komposztálható! Csírázást gátló vegyülete a 
juglon, egy év alatt lebomlik, ha a megfelelő arányban ve-
gyítjük más zöld kerti hulladékkal.

Tél 
• Tervezzünk! – A jó kertész télen sem pihen. Elő a 

kockáspapírt és a ceruzát! A hosszú téli esték kiváló alkal-
mat nyújtanak a jövő évi kertünk vetésterveinek előkészí-
tésére. 

• Korai termés tél alá vetéssel – Nehéz, agyagos talajon 
a kerti munkákat sokszor csak késő tavasszal kezdhetjük. 
Ha azonban november végén, december elején vetjük el 
fagytűrő növényeink magjait, korai terméssel büszkélked-
hetünk jövő évben. Ilyen a spenót, póréhagyma, petrezse-
lyem, karalábé.

• Téli immunerősítés, hogy tavasszal újult erővel lássunk 
munkához. – Sok szó esett eddig arról, hogyan tölthet-
jük fel természetes módon a kert tápanyagtartalékait. Ám 
ne feledkezzünk meg magunkról sem. A kertben gyűjtött 
gyógynövényekból természetes immunerősítő készülhet 
gyógyteaként!

(Forrás: Franck, Gertrud: Gesunder Garten durch 
Mischkultur – Öngyógyító kiskert)
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MEGNYÍLT!
MARCSI

KOZMETIKA

SOK SZERETETTEL VÁROM RÉGI ÉS LEENDŐ  ÚJ
VENDÉGEIMET A KOZMETIKÁBAN ALDEBRŐN.   

 SZOLGÁLTATÁSAIM:  ARCKEZELÊSEK,TARTÓS
SZEMPILLA ÉS SZEMÖLDÖK

FESTÉS,GYANTÁZÁS,  SMINKELÉS
BEJELENTKEZÉS

TELEFONON EGYEZTETETT IDŐPONT ALAPJÁN .

ELÉRHETŐSÉG:   BALOGI MARIETTA
06-30-948-9075 

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy 
„kormányablakbusz” egy ügyintézésre felsze-
relt kisbusz, amely előre meghatározott időpont-
okban elérhető olyan településeken, ahol nem műkö-
dik állandó jelleggel kormányablak.

A mobilizált kormányablakokban - többek között - 
az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:

- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NeK 
adatlap felvétele
- útlevél igénylése
- ügyfélkapu regisztráció

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályo-
zása érdekében 2020. november 11. napjától hatá-
rozatlan ideig szünetel a kormányablakbusz 
ügyfélfogadása, de reméljük miután az élet visszatér 
a normális kerékvágásba Aldebrőn újra intézhetünk 
ilyen jellegű ügyeket.

Érd: Tóth Tamás 
30/289-6404

FUVAROZÁS
Aldebrői székhelyű fuvaros fuvart vállal 

az ország egész területére 

3, 5 tonna össztömegig. 
Fix 150Ft/km 

díj egyéb rejtett költségek nélkül,
számlával!

Platóméret 4x2 m, 
mely körbe rögzítőfülekkel van ellátva, így 

könnyedén szállítható motor, kisebb gép, 
raklapos, kalodás árú is.

Házhoz visszük 
az ügyintézést!
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A tánccsoport 2020-ban ünnepelte ala-
kulásának 5. évfordulóját. Tagjaink szá-
ma 12 fő. A fellépések koreográfiáját 
Wingendorf Lilla készíti. 

Az elmúlt öt év során rendszeresen 
részt vettünk Aldebrő kulturális életében, 
a rendezvények szervezésében és lebo-
nyolításában. Minden évben fellépünk 
Aldebrő legjelentősebb rendezvényein, 
a Derelye-fesztiválon és a Debrői Hárs-
levelű Szüreti Napon, valamint, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat által szerve-
zett regionális borversenyeken. 

A „VII. Országos Népek Tánca - Népek 
Zenéje” rendezvénysorozaton a döntő-
ben „Arany minősítést” szereztünk, amely 
a csoport életében a mai napig is megha-
tározó élmény.

Számos meghívást kapunk falunapok-
ra, nemzetiségi rendezvényekre, amelye-
ken nagy örömmel veszünk részt. Test-
vértelepüléseinken - Dobóruszkán és 
Balavásáron - is nagy sikerrel léptünk fel.

Legutóbb, 2020 októberében a Duna 
Televízió „Ízőrzők” című műsorában sze-
repeltünk.

A csoport fellépő ruháinak varratását 
az „EFOP-3.7.3-16-2017-00097 Tudás – Ér-
ték – Életminőség, Élethosszig tartó Ta-
nulás Aldebrőn” pályázat tette lehetővé.

Továbbra is várjuk a táncolni szerető ér-
deklődőket, akik szívesen bekapcsolód-
nának az Edle Blumen tánccsoport éle-
tébe.

Pék Erika 

A mögöttünk álló év eseményei nagyban meghatá-
rozták az aldebrői Szabadidősport Klub életét is. Bár 
voltak kisebb-nagyobb rendezvények a megújult Nép-
házban (farsang, szülinapok, esküvő), ezek többnyire 

családias hangulatban  teltek. Összeségében azért sok 
szép emléket gyújtöttünk idén, részt vettünk például a 
község által rendezett Szüreti napon is.

Büszkék vagyunk a kis közösségre, ami a Népházban 
kialakult az évek folyamán. A falu életében minden-
képp pozitivum, hogy van egy hely, ahol a szó szerinti 
ifjak mellett a fiatal családok, régi barátok és ismerősök 
is össze tudnak gyűlni.  

Reméljük a legjobbakat a jövőre nézve, a szabadidős 
mellett tervezzük a sportos eseményeinket is felfejlesz-
teni, és a találkozások sorát aktivan eltöltött kikapcsoló-
dásokkal, bicklizéssel, túrákkal gazdagitani. 

Pásztor Szilvia
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Ebben az írásban mesélni szeret-
nék egy öreg juharfáról! 

Aldebrő közigazgatási területén, 
Feldebrőn Vécs irányában lekanya-
rodva a főútról, a Cseri-őrháznál áll 
egy 150 éves fa. Kirándulóként biz-
tosan sokan megpihentek már ár-
nyat adó lombjai alatt. Első látás-
ra nem tűnik ki az idős juharfák kö-
zül, titkozatosság sem lengi körül és 
mégis különleges!

Vagy még annál is több! Világszer-
te egyedülálló botanikai ritkaságot 
rejt ez az erdőrész! Ez az idős juhar-
fa ugyanis a Mátrai ősjuhar. Az ősju-
har leginkább a gyakori mezei juhar-
ra (Acer campestre) hasonlít, de attól 
formájában mégis egyértelműen el-
különül.

A vácrátóti botanikus kertben lel-
hető fel még vegetatívan szaporított 
példány, amely nagyon ritkán csíra-
képes magot is hoz, de érdekes, hogy 
a kikelő utódok 90%-a a gyakori me-
zei juharra hasonlít, csak 10%-a a szü-
lőre. Aldebrőn ellenben egy felnőtt 
fa él, sok idős mezei juhar társaságá-
ban, s köröttük szép számban megfi-
gyelhető az újulat is, ami mindenféle 
átmenetet mutat a két típus között.

Ehhez hasonló leveleket hajtó ju-
harfa a földtörténeti miocén korban, 
mintegy 15-20 millió évvel ezelőtt élt 
a levéllenyomatok tanúsága szerint. 
Innen kapta az „ősjuhar” elnevezést.

Az aldebrői élőhely erős embe-
ri hatást sejtet, hiszen hajdanában 
ez a rész parkosítva volt. A közel-
ben vadgesztenye-fasorok maradvá-
nyai láthatók, jelezve a Károlyi gró-
fok egy-egy régi birtokközpontját. S 
azt is tudjuk, hogy a 19. század végén 
a Károlyiak itteni gazdatisztje a bota-
nikus Vrabélyi Márton volt. Talán az ő 
közreműködésének köszönhető az 
itt léte?

A válaszok már a rég múlt századok 
homályába vesznek, de ez az idős fa 
itt áll nekünk.

Kiránduljanak el a tisztásra, ismer-
jék meg hírességünket, pihenjenek 
meg a fa árnyas lombja alatt és le-
gyen élmény az itt tartózkodás. Vi-
gyék hírét az itt látott botanikai ritka-
ságnak és óvjuk, védjük a természet 
ezen ritka és különleges kincsét.

Gál Zsuzsanna
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6 éve alakult a csapatunk, ere-
detileg 6 taggal. Jelenleg 3 ak-
tív táncossal tartjuk a próbákat. A 
virus miatt nekünk is szüneteltet-
nünk kellett az edzéseket, de igye-
keztünk a lehető legtöbbet kihoz-
ni a helyzetből és online felületen, 
videóhívással oldottuk meg a pró-
bákat. Jelenleg új táncokon dol-
gozunk, hogy a következő fellépé-

sünkön azzal kedveskedjünk a kö-
zönségünknek. Addig is megte-
kinthetik legújabb projektünket, 
ami a ‘Don’t call me Angel’ zené-

re készült a youtube-on (Lit Family 
Dance Group). Illetve Instagram-
on is jelen vagyunk (lit_family_
dance_group)

Egész évben lehet csatla-
kozni, jelenleg zajló és újon-
nan induló táncórákra. Az 
órákat Wingendorf Lilla tánc 
instruktor tartja Aldebrőn. 
Jelenleg is várjuk új ta-
gok jelentkezését az Edle 
Blumen hagyományőrző né-
met néptánc csoportba (in-
gyenes). 

Igény szerint indul csoport 
a következő táncstílusok 
kedvelőinek: magyar nép-
tánc, hip-hop és divattánc, 
társastánc. Lehetőség van 
esküvői táncok tanulásra is. 
A táncórákra minden kor-
osztályt szívesen várok.  (A 
felsorolt órák árai és a pon-
tos helyszín a csoport létszá-
mától függenek.) 

Rólam röviden: Wingendorf 
Lillának hívnak és 10 éves ko-
rom óta táncolok. Táncoltam 
a Wolf-TSE-ben, Szederin-
da Néptáncegyüttesben, Bu-
dapest Táncművészeti Stú-
dió Szakközépiskolában. Az 
aldebrői iskolában 5 éve ké-
szítem fel a diákokat a falu 
rendezvényeire. Aldebrőn ta-
nítom a Lit Family és Edle 
Blumen tánccsoportokat. Je-
lenleg egy amatőr táncszín-
ház tagjaként tevékenyke-
dem a tánctanítás mellett.

A tánc órákkal kapcsola
tos kérdésekkel keressen 
bizalommal:
E-mail: lilla.wingendorf@gmail.com
Tel.: +3620/345-0961
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Aldebrő polgárőr egyesülete idén ünnepli megalakulá-
sának 30-ik évfordulóját.

A község lakói 1990. december 17-én határozták el, 
hogy az új lehetőséggel élve polgárőr egyesületet alakíta-
nak. Szinte minden „hadra fogható” férfiember kivette ré-
szét a feladatokból, rövidesen 101 főre növekedett a tag-
létszám. Kezdetben kettő darab mellényen osztozott a 
tagság, míg mára járőrautóból van kettő. Évtizedeken át 
az önkormányzat által biztosított körzeti megbízotti iro-
dát használta az egyesület, majd 2018-ban a volt takarék-
szövetkezet épületében alakíthatott ki irodát, képzési köz-
pontot, közösségi teret. A kormány támogatja a megüre-
sedett épületek közösségi célú felhasználását, Feldebrő is 
most vásárolta meg az ottani takarékszövetkezet épületét 
polgárőr egyesületének.

z egyesület 30 éve vesz részt a település közrendjének, 
közbiztonságának fenntartásában, biztosítja a rendezvé-
nyek lebonyolítását, támogatja az idős lakosokat, felügye-
li a gyerekek közlekedését, segíti az ifjúság nevelését. 

30 év hosszú idő, az alapítók közül már csak kilencen ak-
tív tagok.

A 2012-ben alapított EGYESÜLET ÖRÖKÖS TAGJA címet 
elért huszonkettő időskorú polgárőrből is kilencen ma-
radtak. Jelentősen megváltozott a község lakóinak élet-
módja, a fiatalok, középkorúak a falun kívül dolgoznak, 
nemsok idejük marad a köz szolgálatára.

A 2011. évi polgárőr törvény szigorításai jelentősen le-
csökkentették a létszámot, a mélyponton csak 22 fő ren-
delkezett polgárőr igazolvánnyal. 

Fiatalításra, az egyesület feladatainak megújítására volt 
szükség.

A 2012-ben megválasztott új elnökség vállalta, hogy át-
vezeti az egyesületet az új törvény támasztotta nehézsé-
geken, kialakítja a további működés feltételeit, megújítja 
az egyesület tevékenységét.

A „Látható polgárőrség” program, a „Generációváltás” 
program és a „Pályázati fejlesztés” program egymásra 
épülő elemei meghozták a sikereket.

A polgárőr egyesület hozzájárul Aldebrő példás közbiz-
tonságához, az élhető település vonzó a betelepülő csalá-
doknak, Aldebrő lakossága fiatalodik.

A „Látható polgárőrség” program jelentősen hozzájárult 
a lakosság szubjektív biztonságérzete erősítéséhez. Bár 
Aldebrőn ritkák a közterületi bűncselekmények, nyugod-
tan közlekedhetnek az esti órákban is az utcákon, mégis 
örülnek az egy-egy rendezvény végén hazafelé tartók, ha 
feltűnik a polgárőr autó.

Az a korábbi gyakorlat, hogy a járőrautó garázsban pi-
hen és hetente 1-2 alkalommal az esti órákban megjele-
nik az utcáinkon még a lakosság számára is érzékelhetet-
len, az Aldebrőt veszélyeztető utazó bűnözők pedig koc-
kázatmentesnek ítélhetik meg a települést. 

A „Látható polgárőrség” program elemeiből állt össze az 
„Aldebrőn a polgárőrség az élet része” című pályázatunk, 
mellyel többfordulós versenyben Aldebrő polgárőr egye-
sülete országos I. helyezést és az ezzel járó 1.2 millió forin-
tos jutalomösszeget nyerte el 2018. év végén. 

A „Látható polgárőrség” fokozott nappali közterületi 
megjelenést, jelentős karitatív tevékenységet jelent. Reg-
gel a házibetegápolás során, majd délben a szociális ebéd-
kihordáskor „testközelben” kerül a polgárőrség a segítség-
re szoruló lakosokkal. Ez a közvetlen rálátás klasszikus pol-
gárőr járőrözéssel megoldhatatlan. Dologidőben nincs rá 
szabad kapacitás az egyesületnél. Ebben a támogató for-
mában az együttműködő szervezetek főállású munkatár-
sai egészíti ki a szükséges létszámot. Ez a két feladat reg-
gel és délben egy-egy járőrt vált ki, hatásosan elriasztja az 
Aldebrőre jellemző bűncselekmények elkövetőit. (házaló, 
gázszerelő, tűzifa árus, csatornajavító csalók stb.) 

A köztes időben úgynevezett várakozási pontokon áll 
az autó - bolt, templom, presszó előtt -, ahol a lakosok se-
gítséget kérhetnek, információkat osztanak meg, a pol-
gárőrség pedig tanácsot ad, vagy intézkedik az ügyben.

Ezzel a taktikával sikerül a lakosságot is bevonni a közös 
feladatokba. Úgy érzik, fontosak a megfigyeléseik. 
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A „Generációváltás” elősegítő prog-
ramok hatására részben a betelepü-
lőkből, részben a helyi fiatalokból, és 
az ifjúsági korosztályból sikerült új ta-
gokat toborozni.

Ma 40 fő rendelkezik igazolvánnyal, 
8 fő felvétele vált aktuálissá a kötele-
ző alapvizsga letétele és a sikeresen 
eltöltött próbaidő után. 

Az egyesület erőteljesen nyitott a fi-
atalok felé, részt vett különböző isko-
lai programokban.

-Évkezdéskor és igény szerint gya-
logátkelőhely felügyelet látunk el, 
elsősorban a gyereket állítjuk meg, 
szokja meg, hogy körülnéz, mert 
nincs mindig rendőr, polgárőr a zeb-
ránál. Kerékpárral közlekedő csak 
gyalog, a kerékpárt tolva kelhet át a 
zebrán.

- Közlekedési napon a gyalogos, kerékpáros közlekedés 
szabályait, a legfontosabb jelzőtáblákat szituációs helyze-
tekben gyakorolják. A kerékpárok kötelező felszerelése, a 
láthatóság, a biztonság is sorra kerül. 

A kerékpárút átadásáig a polgárőrség biztosítása mel-
lett zajlottak a kerékpáros túrák, ökológiai barangolások. 

Az egyesület fényvisszaverő öveket, láb- és karszalago-
kat juttatott a rendszeresen kerékpározóknak.

Az önkormányzat segítségével beszerzett légfegyverek 
biztonságos gyakorlást tesznek lehetővé.

A gyerekeknek nagy élmény a cél eltalálása, a lövészet 
újabb lehetőség a polgárőrség megismerésére. 

Az iskolai megjelenéseink elősegítették, hogy a nyolca-
dik osztályosokból ifjúpolgárőröket toborozzunk, akik to-
vább viszik a polgárőrség eszmeiségét. 

A polgárőrség egymást támogató országos szervezet, 
bár Aldebrőn nincs lovastagozat, de a verpeléti polgár-
őröknél vannak lovasok is. Így Kovács Orsolya sikeres lo-
vas portya vizsgája után Verpeléten lovas portyaszolgá-
latban vehet részt. A polgárőr törvény feljogosítja külte-
rületen, zöld-, és üdülő-övezetekben lovas járőr szolgá-
latra, külterületen csapaterős lovas tevékenységben való 
részvételre (így különösen kutatás, területzárás, üldözés).

Egyesületünk nem feledkezik meg az idős tagjairól sem, 
az egyesület örökös tagjai életük végéig jogosultak részt 
venni a szervezet életében, tapasztalataikkal segítik a fia-
talabb generáció munkáját. Az örökös tagok mindenben 
számíthatnak az egyesület segítségére.

Aldebrő polgárőrsége a jövőben is biztos alapokon 
nyugszik. 

A személyi állomány hatékonyságát technikai fejleszté-
sek növelik. Az önkormányzat által elnyert közterületi ka-
merarendszer fáradhatatlanul figyeli Aldebrő tereit, cso-
mópontjait.

A „Pályázati fejlesztés” lehetőségeinek kihasználása 
nagyban hozzájárul az egyesület céljainak eléréséhez.

2015-ben a Suzuki Vitara terepjáró személygépko-
csit sikerült elnyernünk, melyhez a forgalomba helyezés 

költségeit is az állam finanszírozta. Nyertünk még hozzá 
téligumi készletet és 150 ezer forintos üzemanyagkártyát 
is. A közel 7 milliós összeghez az egyesületnek egy menet-
levél tömb árával kellett hozzájárulnia, hogy menetkész 
legyen az autó.

A 2018 végén nyert országos I. helyezéssel járó pénzju-
talom lehetővé tette az új iroda, oktatási központ és kö-
zösségi tér felszerelését, az ifjúpolgárőrök járőrfelszere-
lésének beszerzését, az új típusú polgárőr egyenruháza-
ti cikkek egy részének beszerzését, technikai fejlesztése-
ket, pl. rádió adóvevők, internet elérésére képes szolgála-
ti mobiltelefon rendszeresítését stb.

Polgárőr iroda, képzési központ és közösségi tér kiala-
kítása lehetőséget ad a fiatalok megszólítására, a polgár-
őrség eszmeiségének bemutatására. Helyet ad a körze-
ti rendőrünk fogadóóráinak, bűnmegelőzési előadásai-
nak, élővé teszi a körzeti megbízott és a lakosság kapcso-
latát. Alkalmas drogprevenciós, elsősegély, természetvé-
delmi és intézkedés taktikai előadások, gyakorlatok ren-
dezésére. 

A közösségi térben billiárd, asztali foci, darts, sakk és 
könyvek teszik kellemessé a szabadidő eltöltését. 

Az egyesület régi vágya volt egy megfelelő helyi-
ség kialakítása, mert a korábbi iroda alkalmatlan volt a 
megnövekedett igényekhez, abban megbeszélést, to-
vábbképzést, csapatépítő tréninget tartani nem lehetett. 

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a volt takarékszö-
vetkezet épületének biztosításával, támogatásaival hoz-
zájárult a polgárőr egyesület hosszútávú működéséhez.

2020-ban az új bázisunk belső átalakításához, külső 
rendbetételéhez nyújtottunk be pályázatot, mely pozitív 
elbírálást kapott, de jelenleg forráshiány miatt várakozó 
helyzetben van.   

Az egyesület működéséhez elengedhetetlen a rendsze-
res, kiszámítható pénzügyi támogatás is.

Aldebrő polgárőrsége két forrásra támaszkodhat: 
- 1, A központi költségvetésből minden évben egyre ke-

vesebbet kap az egyesület. 
Például 2012-ben 517 ezer forintot kapott, ami 2019-
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ben 210 ezer forintra csökkent. 2020-ban a polgárőr egye-
sület és az egyesület elnökének sorozatos feljelentgeté-
se miatt a központi költségvetési támogatásunk elma-
radt. Ezúton is „köszönjük” az ezért felelősöknek. (Melles-
leg minden feljelentés alaptalannak bizonyult)

- 2, Az önkormányzat támogatása pótolja a kieső köz-
ponti támogatást, az alapműködésen túl fejlesztéseket is 
lehetővé téve.

2018-19. legnagyobb fejlesztése az önkormányzattól 
használatra kapott volt takarékszövetkezet épülete, mely-
ben az önkormányzat a szakembereivel elvégezte a belső 
felújítási munkálatokat is.

Céltámogatást nyújtott légfegyverek beszerzésére, így 
légfegyver lövészeti lehetőséget teremtve az egyesület 
tagjain kívül esetenként iskolai tanulók és az érdeklődő 
lakosok számára is. 

Az alap és szükség szerinti támogatásával biztosítja az 
egyesület működését. Az üzemanyag költségeken túl 
hozzájárul a ruházati ellátáshoz is. Pár éve egy mellény 
2000 Ft-volt, az új típusú mellény 8000 Ft, egy komplett 
egyenruha közelíti a 80 ezer forintot, így csak a legszüksé-
gesebb cikkekre van fedezetünk. 

Az egyesület a lehetőségeket ismerve fogalmazza meg 
igényeit az önkormányzat felé, az önkormányzat pedig tá-
mogatja az egyesület munkáját. Az egyesület köszönetét 
fejezi ki az önkormányzati támogatásokért. 

Sajnos Aldebrőn nincsenek olyan nagyüzemek, 
amelyek támogatást nyújthatnának az egyesület mű-
ködéséhez.

Míg a szűkebb környezetünkben a szerencsésebb egye-
sületek éves üzemanyag ellátmányt, terepjáró quadokat, 
nagyobb városokban konferencia buszt, 8-10 milliós éves 
támogatást kapnak a vállalkozásoktól. 

Bár van olyan budapesti kerület, ahol az ellenzék nyert 
és az új polgármester első dolga volt az amúgy jól mű-
ködő polgárőrség támogatásának megvonása. A polgár-
őrség politikamentes, a köz érdekében végez feladatokat, 
de politikai szerencselovagok itt-ott előfordulnak, néhol 
önös érdekből rátámadnak a szervezetre.

A polgárőr egyesület minden kitűzött célját teljesítette.
Aldebrő továbbra is gyöngyszem a Tarna mentén. Bűn-

cselekmények alig fordulnak elő, a lakosság békésen élhe-
ti mindennapjait. 

A község egyre nagyobb tömegeket vonzó rendezvé-
nyeit az egyesület biztosítani tudta. Ebben nagy segítség 
volt a rendőri jelenlét is, mely a továbbiakban is ajánlatos.

A Gondozási Központtal együttműködve besegített a 
rendezvényeikbe, hozzájárult az időskorúak aktivitásá-
nak fenntartásában, biztosította az augusztusi iskolaszü-
netben az ebédkihordást. 2019-ben az egyesület rend-
szeresen részt vett a szociális ebédkihordásban, 2020-ban 
szükség esetén vállalja ezt a fontos feladatot.

Az egyesület 2019-ben napi szinten, 2020-ban eseten-
ként működött együtt a háziorvosi rendelővel, ennek 
keretében a házi betegápolás polgárőr biztosítását, ese-
tenként sürgősségi gyógyszerszállítást, idős, egyedülál-
ló lakosok eljuttatását a rendelőhöz végezte. Az idős la-
kók sokat tettek azért, -sokan polgárőrként is-, hogy ma 
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ilyen környezetben élhetünk, kötelességünk segítséget 
nyújtani nekik. 

A veszélyhelyzetben az Országos Polgárőr Szövetség 
utasításai feladatul szabják a polgárőr egyesületek karita-
tív tevékenységeinek fokozását. Idősek látogatása, ebéd-
kihordás, gyógyszerbeszerzés, bevásárlás stb. Azon fel-
adatok elvégzését szorgalmazzák, melyeket Aldebrő pol-
gárőr egyesülete évek óta megtesz a lakosság érdekében 
s mely gyakorlatot országos I. helyezéssel ismerték el. 

A polgárőrség szorosan együttműködik a rendőrséggel, 
katasztrófavédelemmel, mezőőrökkel, vadőrökkel, hal-
őrökkel, erdészekkel.

Nagy segítség a mezőőrség, akik egyben polgárőrök is, 
s mint főállású darabontok éjjel-nappal hadra foghatók, a 
gyors reagálás alapját képezik az egyesületben is.

A polgárőrök fentieken túl szervezik a közeli térségük 
biztonságát, figyelnek az egyedül élő idős emberekre, 
megszervezik a gyors riasztást jogtalan támadás esetén, 
amire szerencsére még nem került sor. 

Figyelik az átmenő forgalmat, a gyanús házalókat, raj-
ta tartják a szemüket a falun. Ebben a munkában az ak-
tív szolgálatból az örökös tagok közé választott idős pol-
gárőrök élen járnak. Semmi nem kerüli el a figyelmüket, 
egy mozgó árus, házaló sem tud végigmenni a falun úgy, 
hogy ne történjen bejelentés a polgárőrséghez.

A polgárőrség, mezőőrség és rendőrség nagy erőfeszí-
téseket tesz a közeli településekről, vagy távolabbról ér-
kező bűnelkövetők, trükkös tolvajok elriasztására. 

Szükség van a lakosság együttműködésére is. 

Ismeretleneket ne engedjenek be semmilyen ürüggyel, 
kéréssel, ajánlattal.

Ilyen esetben kérjenek segítséget a szomszédoktól, ro-
konoktól, rendőrségtől, polgárőrségtől.

A valódi ügyintézőknek, hivatalos személyeknek semmi 
kifogása nem lesz, ha a szomszéd is megérkezik. Ez a lehe-
tőség csak azt zavarja, aki rosszban sántikál. És azt tényleg 
el is zavarja, mert már megy is könnyebb célpontok után.

A rokonok, szomszédok, hivatásos gondozók figyelje-
nek az egyedül élő, idős emberekre. Nézzék meg, bizton-
ságos-e a kert, a ház zárása. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megbízhatóan 
működik, érdemes növelni az ellátottak körét.

Ne feledjük a szomszédok egymásért mozgalom (SZEM) 
előnyeit. A leggyorsabb segítség a közvetlen szomszé-
doktól érkezhet. 

A polgárőr egyesület köszönetét fejezi ki a Füzesabonyi 
Rendőrkapitányság vezetőinek, rendőreinek, akik nagy 
segítséget nyújtanak az egyesület feladatainak ellátásá-
ban. 

A polgárőrök, mezőőrök, rendőrök továbbra is vigyáz-
zák a községet, de mindenki vigyázzon magára és a kör-
nyezetében élőkre is.

Csak összefogással sikerülhet fenntartani a békés min-
dennapokat, hogy Aldebrő továbbra is a béke szigete le-
gyen, gyöngyszem a Tarna mentén.

Aldebrő, 2020. november 15.
Fükő László 

elnök
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Az idén sajnos a koronavírus-járvány miatt sok rendezvényünk 
elmaradt, de a Szüreti Napot szeptember 19-én nagy örömünkre 
meg tudtuk rendezni, mivel az 500 fő alatti rendezvények meg-
tartása zöld utat kapott. Az esemény helyszíne az újonnan épült 
Piactér volt, melynek ünnepélyes átadására is ezen a napon ke-
rült sor. Az impozáns helyi termelői piac megépülését nyertes pá-
lyázat tette lehetővé, modern körülményeket biztosítva az áru-
sok számára, valamint rendezvények megtartására. 

A szüreti napon az új helyszínt főzőcsapatok és kézműves ter-
mékeket árusítók vették birtokukba szebbnél szebb portékákat 
kínálva. A bográcsokban ínycsiklandó ételek gőzölögtek, oda 
vonzva a különleges ízekre vágyókat, de a híres aldebrői sült 
derelyét készítő sátornál is folyamatosan hosszú sor állt. 

A „Legszebb Konyhakertek” verseny díjátadó ünnepségére is 
ezen a napon került sor, melyet már nagy érdeklődéssel és izga-
lommal vártak a versenybe benevezők.

A színpadon a jó ebédhez szóló nótaműsort Tarnai Kiss Lász-
ló szolgáltatta, majd a Tarnai Rock Band folytatta a jó hangu-
lat fenntartását, ezt követően pedig a színvonalas kulturális mű-
sor fellépőinek a műsorait élvezhették a rendezvényre kilátoga-
tók. Láthatták az iskolai és óvodai gyerekek előadásait, modern 
és hagyományőrző csoportok változatos műsorait. A fröccsivó 
verseny izgalmas pillanataiban és részt vehettünk. Ress Hajnal-
ka örökzöld slágerekből álló előadása most is magával ragad-
ta a közönséget. Ezt követően az Animals Cannibals műsora kö-
vetkezett, mely minden korosztály számára nagyon szórakoz-
tató volt.

Az estét vidám hangulatú utcabál zárta, ahol szintén minden 
generáció képviseltette magát. 
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Megalakulása óta az egyesület célkitűzéseinek megfelelő-
en működik.

Együttműködünk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
és Aldebrő Község Önkormányzatával az évente megrende-
zésre kerülő Derelye Fesztivál és a Debrői Hárslevelű Szüreti 
Napok előkészítésében és lebonyolításában. (Kivéve a 2020. 
évi Derelye Fesztivál, amely a járványveszély miatt elmaradt)

Részt veszünk Aldebrő község alapításának megünneplé-
sén. Minden alkalommal közreműködünk a Hagyományőr-
ző Német Nemzetiségi Disznóvágás és a Német Nemzetiségi 
Regionális Borverseny szervezésében és lebonyolításában.

Együttműködésünk folyamatos a helyi civil szervezetekkel. 
Támogató szervezetként több projektben közreműködőként 
vettünk részt. Támogattuk és segítettük a német nyelvoktatást 
(pl.: Hagyományos sváb ételek fesztiválja, német nyelvi tábor). 

A határon túli testvértelepülésekkel fenntartjuk és ápoljuk 
a kapcsolatot. 

Együttműködünk Kompolt, Kápolna, Kerecsend Német 
Nemzetiségi Önkormányzataival és kölcsönösen részt ve-
szünk egymás programjain. (A járványhelyzet miatt sajnos 
ezek száma 2020 márciusától jelentősen csökkent.)

Minden évben sikerrel pályázunk a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. által kiírt pályázatra, amelyet a nemzetiségi civil 
szervezetek éves költségvetési támogatására írnak ki.

Aldebrő Község Önkormányzata évente támogatásban ré-
szesíti az egyesületet.

Konzorciumi partnerként 2018-2019-ben részt vettünk az 
„EFOP-1.3.9 Helyi együttműködések az Aldebrői Tarnavölgye 
Általános Iskolában” című pályázatban. 

Az egyesület számára fontos a kultúra terjesztése és a ha-
gyományteremtés.

2018-ban először került megrendezésre községünkben a 
Debrői Gitárnapok című rendezvény, mely nagy sikert ara-
tott. Hagyományt szerettünk volna ebből a  komolyzenei 
programból teremteni, ezért pályázatot nyújtottunk be a Gi-
tárnapok 2019- és 2020-ban történő megvalósítására. A pá-
lyázat támogatásban részesült így nemzetközi hírű művé-
szek meghívásával mind a két évben megrendezhettük ezt 
a különleges zenei programot.

A Magyar Falu Program civil pályázatán 2020-ban eszköz-
beszerzésre pályáztunk. A nyertes pályázatnak köszönhető-
en a kulturális programok lebonyolításához hangtechnikai 
berendezések kerülnek megvásárlásra.

 A Nemzetiségi Célú Beruházási Programon  a Népház te-
tőfelújítására beadott nyertes pályázatból tetőanyagokat fo-
gunk vásárolni jövő év tavaszán.

Eredményeink és tevékenységünk alapján elmondhatjuk, 
hogy az Egyesület sikeres időszakot tudhat maga mögött. 
Igyekszünk ezt a folyamatot a jövőben is fenntartani és mű-
ködésünket minél eredményesebbé tenni.

Birgenstok István Ernő elnök

Az alapítványt 1992-ben az akkori 
képviselőtestület 100.000 Ft-os indu-
lótőkével alapította. 

A szervezet pénzügyi támogatást 
kíván nyújtani a község kul-
turális értékeinek, hagyomá-
nyainak felkutatásához, ápo-
lásához; külföldi kapcsola-
tok létrehozásához, ápolásá-
hoz; aldebrői diákok külföldi 
nyelvtanulásához; mezőgaz-
dasággal kapcsolatos szak-
mai képzéshez; helyi művé-
szeti csoportok, közösségek 
működéséhez. 

Az alapítvány, az alábbi 
közhasznú tevékenységeket 
látja el: kulturális tevékeny-
ség, kulturális örökség meg-
óvása. 

Települési és iskolai ren-
dezvények lebonyolításá-
hoz nyújt anyagi támogatást.  

Minden évben hozzájárul az általános 
iskola jutalomkönyveinek megvásár-
lásához, versenyek nevezési díjainak 
finanszírozásához, a Karácsonyi Kon-

cert megszervezéséhez. 
Települési rendezvények szervezé-

sében, lebonyolításában vesz részt. 
(Alapítási évforduló, Derelye Fesztivál, 

Fafaragó tábor, Debrői Hárs-
levelű Szüreti Nap, Karácso-
nyi Koncert) 

Együttműködik, és jó kap-
csolatokat ápol a helyi önkor-
mányzatokkal és civil szerve-
zetekkel. 

A kuratórium tagjait a köz-
ségben működő civil szerve-
ződések delegálják.

Az alapítvány adószáma: 
19137418-1-10.
Köszönjük az adójuk 1%-

ának felajánlását mindazok-
nak, akik az Aldebrőért Ala-
pítványt támogatták!

Pék Erika 
kuratóriumi elnök
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Plósz György
Bóta Sándorné
Bukovi Jánosné
Uzelman Béláné
Jákli Károlyné
Molnár István
Kissné Oláh Éva
Szappan Jánosné
Gál Józsefné
Pogány János
Pári István
Bóta Sándor
Márton György
Mátyás Jánosné
Juhász József
Helgert István
Lipkovics Ernőné
Sönperger Józsefné
Tarnóczi József
Kovács Sándor

Veres Gábor
Antal Szabolcs
Horváth Dániel
Horváth Hanna
Juhász Gréta Zoé

Csáki Nikoletta – Gyetvai Ádám
Farkas Jennifer – Szamosvölgyi Máté
Fónagy Zsuzsanna – Kádár Zsolt Péter
Bíró Barbara – Marczin Ádám Kristóf
Pásztor Krisztina – Bocsa Milán
Takács Tímea – Timkó Attila
Gecse Melánia – Sipos Erik
Kiss Ninetta – Horváth Zsolt
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Viseljen maszkot!
Tartsa tisztán a kezét!
Tartson biztonságos távolságot!

Gondoskodjon saját maga és mások egészségének vé-
delméről: ismerje meg a tényeket, továbbá tegye meg a 
megfelelő óvintézkedéseket! Fogadja meg a helyi egész-
ségügyi hatóságok tanácsait!

A COVID-19 terjedésének megelőzése érdekében:

Gyakran tisztítsa meg a kezét! Mosson kezet szappan-
nal és vízzel, vagy alkoholos kézfertőtlenítővel!

Takarítson, fertőtlenítsen gyakran! Hipóval, klórtartal-
mú, vagy vírusölő fertőtlenítő szerekkel.

Ne konyharuhát használjunk, hanem inkább papír-
törlőt!

Szellőztessen gyakran!  

Tartson biztonságos távolságot a köhögő, tüsszögő 
személyektől!

Ha nem lehet elegendő távolságot tartani, akkor visel-
jen maszkot!

Ne nyúljon a szeméhez, az orrához és a szájához!

Köhögés, illetve tüsszentés közben takarja el az orrát 
és a száját eldobható zsebkendővel, vagy köhögjön, il-
letve tüsszentsen a könyökhajlatába!

Ha rosszul érzi magát, maradjon otthon!

Ha belázasodik, köhög, illetve légzési nehézséget ta-
pasztal, kérjen orvosi segítséget.

Maszkviselés
Bizonyos helyzetekben kötelező maszkot viselni. A maszk 

viselése akkor szabályos, ha az orrot és a szájat folyama-
tosan elfedi. A maszk lehet orvosi maszk, munkavédelmi 
maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk. 

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

A veszélyhelyzetre való tekintettel az önkormányzat 
továbbra is folyamatosan biztosítja a település idő-
sebb lakóinak az ellátását!

A segítségnyújtás formái:
-bevásárlás
-gyógyszerek kiváltása
-postai ügyintézés, csekk befizetés

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben segítségre 
van szüksége, vagy bármilyen kérdése van a vészhely-
zettel kapcsolatban a következő telefonszámokon 
kérjenek segítséget:

bózsár János (mezőőr) : 30/270-1839
Kakuk József (falugazda) : 30/452-4303
Macz Péter (mezőőr) : 30/383-0427
Fükő lászló (polgárőr) : 70/624-1612
Gulyás imre (jegyző) : 30/244-5282

A hivatali ügyfélfogadás szünetel, de a telefonos 
ügyintézés folyamatosan működik. Munkaidőben 
hívhatható a 480-001 telefonszám.

Kérjük a településünk idős korú lakóit, hogy a jár-
vány terjedésének lassítása, illetve a saját és mások 
egészségének védelmében

Maradjanak otthon!
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Aldebrői Krónika

Milibák Ákos

Aldebrő Angyalai

Nagy kócsag száll a Tarna partján,
Szürke gém gázol a horgásztanyán.
Zöld küllő kémlel nyírfa odújából,
Jégmadár csillan fel a víztükörről.

Azt sikoltja a seregély:
a legédesebb borok termője
a "magyalos" domb meredek lejtője.
Gólya viszi a hírt az emlékpark felett: 
ott sütik a legfinomabb derelyét
a táncoslábú helyi hölgyikék.

Aldebrő egy csodás hely,
tele színnel, ízzel és élettel!
Járj utána Te is magad
az angyalok szárnybontásának!
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