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Több rendkívüli üléssel kezdte az évet a 
képviselı testület Községünk önkormányzata az idei 

év elején több fontos 
kérdésben hozott döntést. 
A döntések meghozatala 
elıtt a szakbizottságok 
többször is tárgyaltak egy-
egy kérdés megoldásáról. 
A nehéz évkezdetet 
bizonyítja, hogy januártól 
áprilisig a 
képviselıtestület tervezett 
3 ülése helyett 6-szor 
tárgyalt, ebbıl 3-szor 
rendkívüli győlés 
keretében.  

A nehéz döntések 
közé tartozott egy ingatlan eladása, illetve egy ingatlan 
megvétele.  

A DAN Slovakia Kft. udvarának egy része falunk 
tulajdonát képezi. A cég biogáz termelı üzem létrehozására 
szeretné ezt a területet felhasználni, ezért kérte a falutól 
megvételre. A képviselıtestület hosszasan tárgyalt a terület 
áráról, Igaz, hogy a parcellák szántóföldként vannak 
nyilvántartva a kataszteri hivatalban, de a képviselık a 
vállalkozásra alkalmas területet nem szerették volna 40 Sk/ 
m2 áron eladni, amit a cég javasolt. ( a szántóföldek tavalyi 
szokványos vételára 10 Sk/m2 volt). Késıbbiekben az 50 
Sk/m2- enkénti árat sem fogadták el, végül 60 Sk/m2 , vagyis 
1,9916 euró/m2 áron kelt el  a 26 áros terület. 

Nemcsak eladott, vásárolt is ingatlant a község. A 
sport- és kultúrközpont elıtti parkoló tulajdonjogát az elızı 
önkormányzati vezetés is igyekezett a helyi mezıgazdasági 
szövetkezettel rendezni, de a szövetkezet vezetısége ez idáig 
nem egyezett bele az eladásba. A felkínált eladási árat 550 
Sk (+ Áfa), vagyis 654,50 Sk-t a falu képviselıtestülete 
elfogadhatatlannak találta. Végü1 15,3356 euro/m2, (462 Sk/ 
m2) vételáron jutottunk az összesen 8101 m2 közhasznú 
területhez a sportklubnál. A vételárból befolyó összegbıl a 

szövetkezet azonnal rendezte a 2008-ból maradt 
adóhátralékát a község felé, valamint a késedelmi kamat 
elengedése és további adóelmaradások elkerülése céljából 
elıre rendezte 2009-es adóját is. 

Rendkívüli önkormányzati ülés és lakossági fórum 
volt falunkban április 17-én. A győlés témája a madi 
szélerımő-park véleményezése volt. A szélerımő-parkot 
építtetı Windcom Kft. és a két szomszédos falu nehéz 
döntés elé állította az alistáli önkormányzatot. Az elızetes 
véleményezéskor 5-6 szélerımőrıl nyilatkozó cég a másik 
két községben összesen 19 erımő jóváhagyását kérte, és a 
teljes projekt elıterjesztésekor derült ki, hogy 
tulajdonképpen 20 torony megépítését tervezik 
térségünkben. A képviselık nehezményezték, hogy a 
szomszéd faluk, mint a Pátria kistérség tagjai sem 
tájékoztattak bennünket a tervekrıl. Bár az ülés vendége, 
Miklós László parlamenti képviselı is informálta a 
rendkívüli ülés résztvevıit a szélerımővek telepítésével 
kapcsolatos elıírásokról, nyitott maradt a kérdés, hogy 
Alistál a kataszterébe tervezett 1 erımő megépítéséhez adja-
e jóváhagyását. Sajnos, a lakossági fórumon nagyon kevesen 
vettek részt. 
 Nyitott kérdés a mőfüves pálya megépítése is. Az 
eredeti ötlet az volt, hogy a Hunyadi Mátyás utcai játszótér 
része lesz egy kisebb többfunkciós pálya. Így a parkban 
minden korosztály számára lenne egy kis kikapcsolódási 
lehetıség. Késıbb egy teljes felszereltségő mőfüves 
futballpálya került szóba, de más helyszínen. A javaslatok 
közül (iskolapálya, régi községi hivatal udvara, 
sportközpont) még nem választották ki a képviselık a 
megfelelıt, és nem döntöttek véglegesen a beruházásról sem.  

Néhány lakos figyelemmel követi a testület üléseit, 
kifejtik véleményüket és tanácsokkal is ellátják a 
képviselıket a határozatok elfogadása elıtt. A nyílt 
párbeszédnek, a véleménycserének és az építı jellegő 
vitának az önkormányzati munka szerves részeként kellene 
jelen lennie minden egyes döntéshozatalnál. Bizonyára 
könnyebb lenne a lakosságot érintı kérdésekben a 
többségnek megfelelı megoldást megtalálni.  (szerk.) 
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Bepillantás az internetes terem és 
a könyvtár életébe 
Február elejétıl kissé megváltozott az internetes terem 
üzemeltetése. Az eddig ingyenes szolgáltatásért február elsejétıl 
egy jelképes összeget kell fizetni. A könyvtárlátogatók számára 
több mint 50%-os kedvezmény van. A változás jegyében 
kérdeztük meg állandó vendégeinket, mondják el véleményüket. 
Elsıként Lırincz Rolanddal beszélgettünk, aki szintén gyakori 
látogatója úgy a könyvtárnak, mint az internetes teremnek.  
- Milyen gyakran látogatsz el az internetes terembe?  
- Hetente 1x, 2x - az  idımtıl is függ.   

- Melyek azok az 
oldalak, 
amelyeket 
leggyakrabban 
látogatsz?   

- A fórum, 
zeneszöveg.hu, 
színházak és 
mozik honlapjai. 
Némely közösségi 
oldalra is 
ellátogatok. Az 
ısszel voltam 
a CSEMADOK 

által megrendezett „İszirózsa“ nótaversenyen, azóta 
figyelemmel kísérem a CSEMADOK honlapját is. Nagyon sok 
emberrel megismerkedtem itt, az internet segít, hogy 
kapcsolatba tudjak velük lépni. Többek között felvételt nyertem 
a Budapesti Magyar Zenemővészek és Táncmővészek 
Szakszervezetének Szórakoztató-zenei Stúdiójába, az internet 
itt is sokat segít a tanárok és köztem való kommunikációban.  

- Mi a véleményed a februári változásokról? Mennyire 
befolyásol téged az a tény, hogy fizetni kell az internet 
használatért.  

- Egyáltalán nem befolyásol. Az összeg nem olyan sok, hogy 
befolyásolna. Van pozitív oldala is, mivel kevesebben járnak, 
nem kell órákat várakozni a gépekre. És mint tudjuk az idı 
pénz.  

- Ha jól tudom, te a könyvtárat is gyakran látogatod. Milyen 
gyakran?  

- Havonta kétszer. Ez is az idımtıl függ. Nem mindig van 
egyformán idım az olvasásra. De minimum 2x havonta biztos 
megjelenek.  

- Milyen típusú könyveket szeretsz olvasni?  
- Fıleg a kalandregényeket és az útleírásokat, életrajzi 

könyveket.  
- Szerinted milyen a könyvtár kínálata? Megtalálod a számodra 

kedves könyveket?  
- Természetesen igen. Nagy a választék. Szerintem mindenki 

megtalálhatná a számára megfelelı könyvet. A helyzet az, 
hogy kevesen keresik a könyveket. A könyvtárba is a fiatalok 
inkább a netes terembe járnak. Persze tisztelet a kivételnek.  

- Köszönöm a beszélgetést.  
- Következı beszélgetıpartnerem egy diáklány, Kosár Vivien, 

aki szintén gyakori vendége a könyvtárnak. 
- Milyen gyakran jársz internetezni?  
- Ha kevés a leckém, akkor elengednek. De elsı a tanulás és 

csak utána lehet netezni.  
- Mióta fizetni kell a netezésért ritkábban jársz?  
- Nem. Ugyanúgy járok, mint annak elıtte. De vannak 

osztálytársaim, akik kevesebbet járnak. De ık csak játszani 

Bazsó Barbara, eredményes  
prózamondónk a „neten” 

TOMPA MIHÁLY VERS- ÉS 
PRÓZAMONDÓ VERSENY  Március 25-én 
Pereden tartották meg a Tompa Mihály vers- és 
prózamondó verseny országos elıdöntıjét. 
A kultúrházban nagy volt az izgalom már reggel 
óta. Összegyőlt a kerület vers és prózaszeretı 
apraja és nagyja. Nagy büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy e nívós rendezvényen falunkat 
két diáklány is képviselte. Sátor Veronika 
a negyedik kategóriában, Bazsó Barbara, az 
Alistáli Alapiskola tanulója, a harmadik 
kategóriában remekelt. A mezıny nagyon erıs 
volt, de mindkét lány kitőnı eredménnyel 
érkezett haza. Bazsó Barbara (felkészítıje 
Vendégh Emília) bronzsávos minısítést, Sátor 
Veronika aranysávos minısítést kapott, ezzel 
továbbjutott az országos fordulóra, ami 
Rimaszobatban volt. Mind a két lánynak szívbıl 
gratulálunk és további sok sikert kívánunk. 
 
KITÜNTETÉS  
� A Magyar Koalíció Pártja az elmúlt évben 

emléklapot adományozott Németh Gézának, 
a szlovákiai magyar közösség érdekében 
végzett áldozatkész munkájáért. 

� A pedagógusnap alkalmából rendezett 
ünnepségen Németh Tibor polgármester 
elismerésben részesítette az ifjúság nevelésben 
végzett kiváló munkájáért az önkormányzati 
alapiskola pedagógusait: Kristóf Enik ıt, 
Szabó Kovács Beátát és Vendégh 
Erzsébetet, valamint Anna Kolenčíkovát a 
mővészeti alapiskola tanítónıjét. 

 
IV. ALISTÁLI ZENEI NAPOK  Az idén is 
megrendezésre kerültek az Alistáli Zenei Napok. 
A színes palettán többféle zenei mősort ajánlott a 
CSEMADOK vezetısége falunk zenekedvelı 
lakosainak. A könnyőzene mőfaja, az 
alapiskolában talált helyet. Ezt a földet 
választottam címő összeállításban Lırincz 
Roland és Sátor Veronika kaptak fı énekesi 
szerepet. Április 16- án rendhagyó népzenei 
órát adott Iván Melinda és Sebı József nem 
csak diákoknak. Április 17-én a komolyzene 
slágereit hallgathatta a közönség a somorjai 4M 
quartett virtuóz zenészeinek elıadásában. 
Április 26-án Zsapka Attila kitőnı 
zenésztársaival legújabb dalait mutatta be 
Madárjós címő lemezérıl. A koncertsorozatot a 
mővészeti iskola ifjú tehetségeinek koncertje 
zárta április 29-én. A többnapos rendezvény 
házigazdája elsısorban a mővészeti alapiskola 
volt. Köszönet az igazgatónınek és az iskola 
dolgozóinak a helyszín biztosításáért, a 
kifogástalan vendégfogadásért. 
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jártak be a netbe.  
- Te milyen oldalakra szoktál ellátogatni?   
- Fıleg a Wikipedia érdekel. Ha valamilyen beszámolót kell írnom az iskolába, sokat segít. Aztán szeretem a Myvipet, a 

kutyatanyát - itt lehet virtuálisan örökbe fogadni kutyákat és gondoskodni kell róluk. Sétáltatni, megetetni, fürdetni, játszani 
vele, mint egy igazi kutyussal. Ha nem csinálod jól a kutyus megbetegszik. Nagyon érdekes. Szeretem az állatokat.  

- Könyvtárba is jársz?  
- Igen.  
- Milyen gyakran?  
- Havonta egyszer, kétszer, ez is attól függ, hogy mennyi a leckém. Nem mindig jut egyformán idı az olvasásra.  
- Milyen könyveket szeretsz?  
- Csajos könyveket  
- Például?  
- Neveletlen hercegnı naplója, ez egy sorozat. Vagy Thomas Brezina könyveit, amik szintén kalandregények. Pl. nagyon 

tetszett az Elvarázsolni a tanár urat-nem gond! Hogyan változtassuk békává a tesónkat! 
- Az osztálytársaid is járnak könyvtárba?  
- A barátnım igen, de a többire nem jellemzı. Inkább netezni járnak.  
- Köszönöm a beszélgetést  
- Én is!           -bb-  

Az községi könyvtár internetes termének használatára, a számítástechnikai eszközök és programok karbantartására a 
használók kötelesek hozzájárulni. A könyvtár tagjai 0,12 € -t  fizetnek minden megkezdett negyedórára, míg a nem tagok 
0,25 €-t.  A falu honlapjának, az egyes minisztériumok, állami szervek, helyi intézmények és iskolák honlapjának látogatása 
ingyenes. A közeljövıben a könyvtár helyiségeinek rekonstrukciójával és a termek festésével igyekszünk kellemesebbé tenni 
a környezetet.         (szerk.) 

 
Események a helyi rendırség jegyzıkönyvébıl 
• Telefonos bejelentés alapján szálltunk ki az alistáli vasútállomás épületéhez, ahol eszméletlenül feküdt egy 

ismeretlen férfi. Az illetı személyt azonosítottuk, majd értesítettük a mentıszolgálatot. Mint utólag kiderült, a 
dunaszerdahelyi illetıségő férfi súlyos alkoholhatás alatt volt, és fennállt nála a megfagyás veszélye. 

• Éjjeli járırözés közben arra lettünk 
figyelmesek, hogy a játszótéren a szemetes 
ládák a földön hevernek és a szemetet 
szétszórták a füvön. A szemetelıket elfogtuk 
és felszólítottuk, hogy rakják vissza 
a ládákat az eredeti helyükre, majd az egész 
park területén összeszedték a szemetet. Az 
elkövetı nagymegyeri és alistáli fiatalok 
alkohol befolyása alatt voltak, megbánták 
tettüket és elnézést kértek. 

• Egy pénteki nap kora esti órájában telefonos 
bejelentés érkezett, miszerint Alistál 
területén megtámadtak és kiraboltak egy 
lakost. A károsulttól a kézitáskáját 
tulajdonította el egy ismeretlen tettes. 
A helyszín bebiztosítása, majd az elsıdleges 
feladatok elvégzése után a nagymegyeri 
rendırkapitányságra átadtuk az ügyet. Szoros együttmőködéssel sikerült elfogni a tettest, aki egy nagymegyeri 
illetıségő fiatalember volt. 

• Egy éjszakai járırözés során három alistáli lakost elıállítottunk a községi rendırségre, mivel a bebiztosított 
bizonyítékok alapján drogok használatával és terjesztésével vádolhatóak. A fiatalokat átadtuk a nagymegyeri 
rendırkapitányságnak további intézkedésre. 

• Egy helyi lakost több alkalommal értünk tetten kisebb lopásokon, amirıl tájékoztattuk a megfelelı rendıri 
szerveket. Ugyanezen személynek egy korábbi alkalommal elkövetett lopás bőntettéért is felelnie kell az 
illetékes rendıri szerveknél. 

• Az alistáli kataszterben (Nyárasdi úton) tetten értünk engedély nélküli erdıirtókat. A két elkövetı (alistáli 
lakosok) a helyi rendırségen felelnek tettükért. 

• Délelıtti órákban a Komáromi úton a járókelık egy ittas férfira lettek figyelmesek, aki meg akarta állítani az 
úton közlekedı gépjármőveket, ezzel veszélyeztette a biztonságos közúti közlekedést. Az ittas somorjai lakos 
személyazonosítása és kikérdezése után megtettük a szükséges intézkedéseket. 
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• A községi rendırség írásos kérvényt nyújtott be, a dunaszerdahelyi rendırkapitányság közlekedési osztályára, 
hogy a község területén végezzenek közúti ellenırzést a sebességkorlátozás betartása végett. Az akció a helyi 
rendırség közremőködésével eredményes és tanulságos volt. 

• A nyárasdi tavakat kettészelı út mellett 3 zsák építkezési törmelékre akadtunk. A szemét átvizsgálása során 
találtunk egy névre szóló dokumentumot, amibıl megállapítottuk, hogy a szemetelı egy helyi lakos. Tettéért 
a helyi rendırségen fog felelni. 

• Szintén a Nyárasdi út mellett fedeztünk fel egy újabb szemétkupacot, amiben galántai cég hivatalos okmányaira 
találtunk.  A cég illetékes személye felelısségre lesz vonva tettéért . 

• Egy éjszakai járırözés során egy rendszámtábla nélküli Škoda Felíciára lettünk figyelmesek, ami a volt 
Kukorica csárda parkolójában állt. Miután észrevettük, hogy a kormány körüli mőanyag borítások meg vannak 
rongálva értesítettük a rendırséget, akik megállapították, hogy az autó lopott. 

• A község területén találtunk két kerékpárt, tulajdonos híján beszállítottuk a községi hivatal raktárába. 
• A lakosság segítségével több alkalommal tetten értünk külföldi állampolgárságú házalókat, akik a helyi 

rendırségen lettek felelısségre vonva. 
• Több alkalommal nyújtottunk segítséget a járási bíróság, az állami rendırség, valamint az exekúciós szervek 

munkatársainak különbözı ügyek felderítésében. 
• A kultúrközpontban tartott szórakoztató jellegő rendezvényeken biztosítottuk a rendet és a közbiztonságot. 
• Több alkalommal nyújtottunk segítséget a helyi vendéglátó egységeknek záróra után kialakult rendbontások 

kapcsán. 

A közúti közlekedés legújabb szabályai a kerékpárosok számára 
1. A kerékpáros legfıként (ha van)  kerékpárúton közlekedik, annak is jobb oldalán. Ahol nincs kerékpárút, ott 

az út jobb oldalán közlekedik úgy, hogy nem veszélyeztetheti és nem is akadályozhatja a forgalmat. 
2. A kerékpárosok csak egyesével, egymás után közlekedhetnek. Kivételt képeznek a kerékpárutak, ahol két 

kerékpáros haladhat egymás mellett, ha ezzel nem veszélyezteti, vagy nem akadályozza a közlekedést. 
A kerékpáros haladás közben köteles a kormányt fogni, 
nem kapaszkodhat más jármőbe, nem vihet kerékpározás 
közben egy másik kerékpárt,  kézi kocsit, kutyát, sem 
más állatot, vagy tárgyat, ami nehezítené 
a kerékpározást, vagy veszélyeztetné a közlekedés többi 
résztvevıjét. Kerékpározás közben a kerékpáros lábának 
a pedálon kell lennie. Csökkentett látási viszonyok 
mellett a kerékpáros köteles magán fényvisszaverı 
elemeket vagy fényvisszaverı elemekkel ellátott 
ruházatot viselni. 

3. Tilos az egyszemélyes kerékpáron több személynek 
közlekednie. Ha a kerékpár fel van szerelve elıírásnak 
megfelelt gyermeküléssel, amihez stabil lábfixáló is 
tartozik, 15 évnél idısebb személy szállíthat 10 évnél 
fiatalabb gyermeket. 

4. Tíz évnél fiatalabb gyermek a közutakon (kivételt 
képeznek a kerékpárutak, határi utak, erdei utak, lakott 
területek), csak 15 évnél idısebb személy felügyeletében 

kerékpározhat. Az illetı személy felügyel a gyermekre, és felel a szabályok betartásáért. 
5. A lassan közlekedı, vagy álló jármővet a kerékpáros kikerülheti jobb oldalról is, mialatt köteles fokozott 

óvatossággal közlekednie. Ez nem érvényes akkor, ha az így közlekedı jármő jelzést ad jobb oldalra 
történı menetirány változtatására. 

6.  Kerékpáros a kerékpárúton nem veszélyeztetheti a gyalogos közlekedıket.  Ha a kerékpárúton ki van jelölve 
gyalogos út is, a közlekedık kötelesek a saját sávjukat használni. Ez nem vonatkozik akkor, ha elızésre, 
megfordulásra kerül sor, miközben nem veszélyeztetheti, és nem akadályozhatja a többi közlekedıt. 
A kerékpárutakat használhatják a görkorcsolyások, síelık és más speciális sporteszközzel közlekedık is, de 
nem veszélyeztethetik vagy akadályozhatják a közlekedést. 

7. A kerékpárosnak a kerékpáros átkelıhelynél meg kell gyızıdnie arról, hogy az átkelés teljesen biztonságos. 
A kerékpáros csak akkor kelhet át az átkelıhelyen, ha meggyızıdött arról, hogy a közlekedı autókat nem 
veszélyezteti, és nem kényszeríti hirtelen sebesség változtatásra, vagy útirány változtatásra. 

8. A kerékpárosnak közlekedés közben lakott területen kívül megfelelıen rögzített védısisakot kell viselnie. Ha 
a kerékpáros 15 évnél fiatalabb, ez a kötelesség érvényes lakott területen is. 
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Tavaszi erdőtakarítás és védelem 

          A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tőzoltó 
Szervezete a tüzek és más elemi csapások elleni aktív 
küzdelem fontos alanya. Az Önkéntes Tőzoltó 
Szervezet rendszeres tevékenységének alapvetı 
vezérfonalát a legutóbbi országos közgyőlés programja 
képezi. 
          A tavaszi napok beköszöntésével a természetben 
minden évben fokozódnak a tőzesetek keletkezésének 
a feltételei. Ez a „tavaszi nagytakarítás“ jellegzetes 
idıszaka. A tavaszi hónapok jelentik azt az idıszakot, 
amelyben az új vegetáció kialakulni kezd, és a múlt évi 
száraz fő és a falevelek a tőzesetek létrejöttének és 
fıleg kiterjedésének nagy veszélyét idézik elı. Évente 
fıleg a tavaszi idıszakban keletkezik sok tőzeset az 
erdei legelıkön és a domboldalakban, ahol száraz füvet 
és növényeket égetnek el. Ezért nyomatékosan 
figyelmeztetünk arra, hogy TILOS száraz 
növényeket égetni! A száraz tavaszi hónapokban 
a tőzesetek erdıinket is veszélyeztetik, amelyek 
nemcsak rendkívüli értéket jelentenek számunkra és 
tájaink díszei, hanem egyúttal jelentıs egészségügyi és 
éghajlati értéket is képviselnek. Sok erdıtüzet okoz 
a turisták és az erdıkben tartózkodó más látogatók 
fegyelmezetlensége, illetve gondatlansága. Az 
erdıtüzek keletkezéséhez vezetı legnagyobb veszélyt 
a tőzrakás jelenti (közvetlenül az erdıben vagy 
tıszomszédságban), továbbá az égı gyufaszál és 
cigarettacsikk eldobása a száraz főbe vagy erdei 
növényzetbe. Az erdıtőz fıleg azért veszélyes, mert 
rendszerint csak akkor veszik észre, amikor már 
nagyobb méreteket öltött. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
a tőzesetek többségének fı oka a tőzvédelem elveinek 
megszegése és ezek ismeretének hiánya. Ezért 
szükséges, hogy az ÖTSZ a községi hivatallal 
együttmőködve bebiztosítsa a tőzesetek megelızését. 
A tőzmegelızés fontos eszköze embertársaink 
tőzvédelmi nevelése. Sikert érünk el úgy is, hogy 
a községi és városi hivatalok, valamint az önkéntes 
tőzoltó testület tagjai idejében végrehajtanak olyan 
hatékony megelızı intézkedéseket, amelyek a bevetési 
tőzoltóegységek jobb felkészültségéhez vezetnek 
          Mi, tőzoltók jó eredményt csak a tőzvédelmi 
intézkedések végrehajtásának gondos 
megszervezésével tudunk elérni. A hatékony 
tőzmegelızési rendszernek arra kell támaszkodnia, 
hogy idejében felmérje a lehetséges tőzesetek okait. 
Ennek érdekében a  tőzeseti statisztikákból kell 
kiindulnunk. Az önkéntes tőzoltó testület tagjainak 
idejében végre kell hajtaniuk a szükséges 

intézkedéseket a tőzoltó 
testület 
cselekvıképességének 
növelésére. Ezért 
elsısorban fel kell 
számolni a tőzoltó 
testületek motoros 
fecskendıinek, 
szállítóeszközeinek, 
berendezéseinek és 
felszereléseinek hiányosságait, ki kell tisztítani 
a vízkészleteket, és biztosítani kell elérhetıségüket 
a tőzoltók által használt szivattyúk számára. Ez 
a feladat azért is fontos, mert a községekben sok 
a tönkrement és az eltömıdött vízfelfogó, fıleg az 
évente ismétlıdı tavaszi árvizek folytán. 
         A természetben keletkezı tőzesetek és károk 
megelızését a fiatal tőzoltók is elısegíthetik, akik 
kapcsolatban állnak pajtásaikkal, és így tudomást 
szerezhetnek a fiatalok természetben való 
tartózkodásainak elıkészületeirıl. Az ilyen 
csoportokban legmegbízhatóbb dolog a junior tőzoltók 
közvetlen jelenléte. Ugyanis itt érvényesíthetik 
a legjobban a tőzmegelızéssel kapcsolatos 
ismereteiket, tapasztalataikat. Meg kell 
akadályozniuk a tőzrakást ott, ahol tilos! Az 
idısebb természetlátogatók sem viselkednek mindig 
úgy, ahogyan kellene. A régi fő vagy a száraz 
növényzet égetése során – ami tilos – arra hivatkoznak, 
hogy az új fő majd jobban megnı, s egyidejőleg 
megtrágyázzák a talajt. Ennek nem szabad hinni! 
Nemcsak az a veszély fenyeget, hogy a lángok 
továbbterjednek, és a talajt szükséges tápanyagoktól 
fosztják meg, hanem gyakran az emberek épségét és 
életét is veszélyeztetik. 
Az erdık védelme érdekében tett tavaszi felhívás nem 
tekinthetı egyszeri akciónak. Éppen ellenkezıleg, azt 
akarjuk elérni, hogy a jelenlegi idıszakban kedvezı 
feltételeket teremtsünk e feladatnak - fıleg a nyári 
hónapokra. Összes polgártársunknak tiszteletben 
kell tartani azt, hogy teljesen tilos száraz 
növényeket égetni, és tüzet rakni az erre kijelölt 
helyeken kívül. A dohányosoknak is tudatosítaniuk 
kellene cselekvésük veszélyességét, ha égı 
gyufaszálat, vagy eloltatlan cigarettacsikket dobnak 
a száraz főbe, vagy avarba. Aztán a szülıknek sem 
lenne szabad megfeledkezniük arról, hogy felelısek 
gyermekeik cselekedeteiért, amikor éppen felnıttek 
felügyelete nélkül gyufával játszanak! 

     
 Az Alistáli Önkéntes Tőzoltók programja (versenyeken való részvétele) a 2009-es évben: május 10-én körzeti 

verseny Ekecsen, augusztus 8-án ekecsi, augusztus 15-én madi, augusztus 29-én pedig padányi kupanap. Július 
19-én hazai pályán tőzoltó kupanapot rendezünk elhunyt bajtársunk Bartalos Frigyes 
tiszteletére és emlékére, melyre szeretettel meghívjuk falunk lakosságát.  
                                                                                                            Tisztelettel az ÖTT elnöke, Mozgay József 
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Jól kezdték az évet a biciklisek 
Az Ali-Bi túrakerékpáros klub korán kezdte az idei biciklis idényt: Az elsı megmozdulást január 3-án 

szerveztük. A Jégbringa elnevezéső akció napsütéses, de jócskán fagyos télidıben zajlott. Elsı utunk az albári 
halastavakhoz vezetett, ahol a tükörsima jeget is birtokukba vették a bringások. Februárban a két kereket a sítalp 

váltotta fel, de aki nem síelt, az is kellemes napot tölthetett velünk a Krahule -i 
síközpont havas tájain. Március 1-jén még viszonylag hideg volt, amikor elsı 
nagyobb túrájára indult a csapat Kislúcsra.  

Bár a napocska már jobban sütött, még mindig elég hideg szél fújt, mikor 
néhányan az I. MaMa-Trek TT biciklis versenyen vettünk részt.  

Április 5-én a túranaptárban nem terveztünk akciót, de az elsı igazán 
meleg napsütés kicsalogatott bennünket a természetbe. A „Hirtelenetúra 
a Feketevízhez“ jó kis kaland volt. 

Április 18-án több helyszínen bringáztak a csapat tagjai. Páran 
Csehországban, a Hřibský Maratonon vettek részt, többiek pedig a Nagy-
Duna felé vették az irányt. Bakán a gyerekek egy mini állatkertnek 
örvendeztek, majd a kerékpáros úton haladtunk egészen Sülyig. Visszafelé 
Dercsika és Várkony között  egy szép határi úton figyelhettük meg a tavaszi 
természetet: virágzó bokrokat, ızeket, nyulakat. Földes Zsófi elsı ízben tekert 
le közel 60 km-t. Az egész csapat büszke teljesítményére. Március 26-án 

a Komáromi 
Napokon 

a Szabadság 
Vándorai TE 

visszatérı 
vendégeiként 

ismét az egyik 
legnagyobb 

létszámú csapatként vettünk részt 30 nevezıvel a 
Csárda túrán. A versenyjellegő túra szervezıje, 
Bujna Zoltán, aki pár esztendeje két keréken tette 
meg Vámbéry Ármin útját Dunaszerdahelytıl 
egészen Teheránig. A fiatal utazótól minden 
túrakerékpáros sokat tanulhatott, mikor 
decemberben alistáli klubunkban tartott 
élménybeszámoló és könyvbemutatót.  

Május 23-án kétnapos terepbicajos túrát tervez a csapat Brezno mellé a Vepor hegység és a  Poljana völgyébe. 
Akciónkat a falu önkormányzata, a Nagyszombati Megyei Önkormányzat és Marczell Attila magánvállalkozó is 
támogatja. További terveink a http://alibi.5mp.eu oldalon olvashatók a világhálón. Akinek a beszámoló alapján 
kedve támad velünk tartani, bármelyik túrán bekapcsolódhat.      

A Földet nem örökségbe kaptuk, 
csupán kölcsön 
     A Föld a Naptól számított harmadik bolygó. Végtére is, 
nem csupán egy bolygó, de lakóhelyünk a Föld. S ha nem 
vigyázunk rá, évtizedek múlva lakhatatlanná válik. 
     Amikor arról olvasunk, hogy az emberiség legnagyobb 
problémája a szemét eltakarítása, a levegı szennyezettsége, 
a tengereken sivatagfoltok kialakulása, sokszor írói túlzásnak, 
szenzációnak tartjuk. Sajnos nem túlzás, nem fantázia, hanem 
valóság. Félelmetes figyelmeztetı jelek ezek.  
Igaz, még nem tartunk ott, hogy a szeméthegyek 
felhıkarcolók módjára emelkednének fölénk. Még nem kell 
levegı-automatákat felállítani, vagy konzervdobozban friss 
levegıt árulni. De ez csak idı kérdése, mert a fenyegetı 
veszély már elért bennünket.  
Még nem késı, de már nincs is idı a problémát kerülgetni, 
a megoldást halogatni. Nem elegendık a hatósági 
intézkedések, minden embernek tennie kell azért, hogy 

Földes Zsófi a komáromi 
versenyen. 



____________________________________________________________________________________________________ 
Alistáli Értesítı 7. 

egészséges legyen a földünk, tiszták a vizeink, levegınk. 
          Sötétre festett jelen és jövı? A valóság megdöbbentı erıvel hirdeti: a Földet az ember szennyezte be, neki 
kell megtisztítatni.  
     Földünk természeti kincseivel tanít és gyönyörködtet. Vigyázzunk hát rá, mert nem örökségbe kaptuk, csupán 
kölcsön. Kölcsön az elıdeinktıl, s nekünk is tovább kell majd adnunk az utánunk felnövekvı generációknak. S ne 
feledd: „ Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. 
Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törıdni azzal, ami még a világ 
szépségeibıl csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is!“       
                                                         Lırincz Magdolna 

Tavaszi nagytakarítások 
� Tavaszi nagytakarítást végeztek március 28-ikán a helyi református gyülekezet tagjai, melynek keretén 
belül új kerítés szakaszt húztak a kert egy részében, 
megtisztították az imaház környékét. Az elöregedett 
fákat kivágták, melyek helyett majd újakat ültetnek. 
Az asszonyok nagytakarítást végeztek az imaházban, 
kitakarították az elkészült /megnagyobbított/ szociális 
helyiségeket, mely így emeli az elszállásolással járó 
higiéniai körülmények színvonalát. A húsvéti 
ünnepekre nagytakarítást végeztek a templomban és 
annak környékén is.     A 35 ember szorgos 
munkájának – szemmel láthatóan – megtisztult, 
rendezett környezet lett az eredménye. (N.G.) 
� A katolikus templom környékének 
rendbetételén március 21-én dolgoztak a hívek. 

Kivág
ták a 
veszélyes, elöregedett fákat, eltakarították a gazt, és az 
elburjánzott ágakat, rendbetették a parókia környékét. 
� Március 28-án a hagyományos Zöld nap keretében a 
bicikliklubosok szemetet szedtek. A kavicsbánya körül idén 
valamivel kevesebb szemetet sikerült szétszórni a természet 
„kedvelıinek“, de az alibisek így is begyőjtöttek néhány zsákkal. 
A tó felé vezetı út mentén egy család teljes cipıkészletét találták: 
csizmát, félcipıt, papucsot, tornacipıt. Érthetetlen, hogy ezek 
miért nem a kukába kerültek, miért másoknak kellett összeszedni, 
visszaszállítani a faluba, és a szemétgyőjtıbe rakni. Mint ahogy 
érthetetlen az is, hogy az elhullott állatok tetemei miért 
a szántóföldek végében végzik egy-egy zsákban, hogy bőzt és 
fertızést terjesszenek. A szemétgyőjtést követıen a klubtagok a 
régi községi hivatal udvarán takarítottak. 

� A faluban mőködı közterület- és 
zöldövezet-karbantartó apró egység a 
télen sem pihent. Szamaránszky 
Róbert és Csémy István községi 
alkalmazottak Mozgay József 
vezetésével a géppark felújításán 
dolgoztak. A gépeken ezúttal a 
szokásos karbantartáson túl festést is 
végezték. Idén tavasztól ıszig nagyon 
sok feladat vár rájuk a falu területén. 
Munkájukat csupán 6 közhasznú 
tevékenységet vállaló munkanélküli 
segíti majd. İk heti 20 órában 
vállalták ezt a feladatot.              (szerk.) 
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SPORTHÍREK  Kyokushin karate: A december 20-án lezajlott vizsgán mindenki sikeresen szerepelt, 
így a csapat nagy elánnal kezdte az új évet. Január 24-25-én Párkányban kétnapos edzıtáborban vett részt 4 
sportoló. Február 21-én ismét edzıtáborban fejlesztette harctudását 5 karatéka. Március 15-én a Balassagyarmaton 
megrendezett országos kataversenyen több mint 200 versenyzı közül az alistáli csapat 5 versenyzıjébıl négyen 
jutottak a döntıbe, és ketten dobogós helyet szereztek: Kosár László (2.), Kubicsek János (3.), Krajcsovics 
Ferenc (4.) és Boráros Péter (4.). Elıkelı 7. helyen végzett Lengyel László. Április 25-én Baján, május 9-én 
Gyırújbaráton vesznek részt kumite versenyen a csapat tagjai. Készülnek a május 23-i eperjesi kata- és 
kumiteversenyre. Az elsı félév kiemelkedı mérkızéseit június 6-án Bécsben vívják. Gratulálunk az eddigi 
eredményekhez és további sikereket kívánunk a növendékeknek valamint Mrhal Ji ří (1 kyu) seinseinek is. 
Labdarúgás: Az idei évben 5 csapatunk szerepel a járási bajnokságban. Az ifjabb diákok  Both Róbert és ifj. 
Horváth László vezetésével sorsolás szerinti csoportmérkızéseken szerepelnek. Idısebb diákjaink a járási elsı 
osztályban, ahol a legjobb 12 csapat 2 csoportba van osztva, az F csoport 5. helyén állnak.  
Ifjúsági csapatunk a 20. forduló után megszerzett 43 ponttal a 4. helyen áll a járási elsı osztályban. A fiatalok 
edzıje Sátor Zoltán és Zsemlye Dezsı. 
Felnıtt csapatunk a II. osztályban az ıszi idényt a 8. helyen zárta, 5 ponttal lemaradva a vezetı Csilizradvány 
csapatától. Jelenleg, a 21. forduló után 36 ponttal a csapat az 5. helyet foglalja el, miközben a vezetı mihályfai 
csapattól egyetlen pont választja el. A csapat vezetıedzıje Polacsek Sándor. 
Nıi futballcsapatunk részt vett a hagyományos Rózsa Kupán Nyárasdon, ahol 5 csapat közül az alistáli hölgyek 
az 1. helyen végeztek, úgy, hogy az összes ellenfelet sikerült legyızniük. A nık a területi futballbajnokságban 
szereplı 6 csapat közt az 1. helyen állnak a 13. forduló után 27 ponttal. A csapat edzıje Zsemlye Dezsı. 

 

Ökumenikus istentisztelet falunkban 
     Január 24-én a római katolikus templom volt a helyszíne annak az 
immár hagyományossá vált ökomenikus istentiszteletnek, mely keretén 
belül a helyi katolikus és református felekezet hívei közösen hallgatták 
Isten igéjének üzenetét. Az idei istentisztelet témáját a kóreai 
keresztények története ihlette, akiknek népe megosztottságban, két 
országban él.  

Az igét a házigazda Kis Róbert esperes és Mgr. Édes Árpád ref. 
lelkipásztor hirdették.   

Az istentisztelet nemzeti imánk a Himnusz éneklésével ért véget. 
A következő közös találkozó házigazdája az alistáli 
református gyülekezet.   (N.G.)                                                                                        
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Falunapi meghívó Falunapi meghívó Falunapi meghívó Falunapi meghívó Ha szeretne egy kellemes nyári napot aktív pihenéssel, szórakozással tölteni, 

tartson velünk az Alistáli Falunapon 2009 . augusztus 1-jén! Idén sem marad el a Futalista 
emlékfutás, lesz fúvószenekar mazsorettekkel, nóta Derzsi György, Kollár Katalin és más népszerő 
nótaénekesek elıadásában, könnyőzene falunk és a járás tehetségeivel, tréfás mese gyerekeknek és 
felnıtteknek a Budapesti utcaszínház elıadásában. A hamisítatlan rock`and roll hangulatról a 
szintén budapesti Rockin` Rock Cats együttes gondoskodik. Utánuk reggelig tartó utcabál következik. 
A kicsiknek az egész nap folyamán játszóházzal, légvárral kedveskedünk. A vendéglátók pecsenyével, 
sült kolbásszal és más finomságokkal várják Önt augusztus 1-jén a sportpályán.    

Köszöntjük az 
újszülötteket: 
 

Tarcsi Erik, 
 Rampasko Rebeka, 

 Ďuriš Patrik,  
Méry Olívia 

Búcsúzunk az elhunytaktól 
 

Vida Anna (1920), Nagy Irén (1919), 
Wimmer Mária (1944), Kovács Zita 

(1960), Oláh József (1953), Varga Ferenc 
(1944) 


