
 

Tisztelt Olvasó! 

Sikerrel elkészült a régóta várt beruházás, a 

Halászi Egészségház. Az eddigi visszajelzések 

alapján a betegek és az ott dolgozók 

elégedettek a fejlesztéssel. Reméljük mindenki 

megelégedésére egyre kevesebben veszik 

igénybe szolgáltatásait. 

Ígéretünkhöz híven elkezdtük az úthálózat 

fejlesztését. A közelmúltban a Temető köz, 

Petőfi és Fürst Sándor utcák újultak meg.  

Egy sikeres magyar-szlovák pályázatnak köszönhetően testvértelepülésünkkel, Féllel közösen a 

Szigetköz-Csallóköz turisztikai értékeit bemutató kisfilmet készítünk. A Belügyminisztérium 18 

millió Forintos támogatásával jövőre az iskola udvarán sportpályát építünk. 2013-ban elkészül a 

hulladékudvar, és várhatóan elkezdődik a Mosoni-Duna rehabilitációja. A közigazgatás, oktatás 

reformja hátrányosan nem érinti településünket, továbbra is közös hivatalt tartunk fent 

Máriakálnokkal és Püskivel és az iskola is az önkormányzat fenntartásában marad. Ezek voltak a 

közelmúlt jelentősebb eseményei és a rövid távú terveink. 

Áldott karácsonyt és új esztendőt kívánok Mindannyiunknak! 

Majthényi Tamás 

 

Kedves Olvasóink! 

A Halászi Hírmondó, ezentúl az interneten is megtalálható elektronikus formában, 
havonta friss hírekkel. Jó böngészést kívánunk! 

Weboldal címünk: www.halaszihirmondo.hu 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok: Szerdahelyi Máté, szerkesztő 

http://www.halaszihirmondo.hu/


Hagyományőrző Egyesület Hírei 

 

Elindult a játszóház a régi iskolában 

Néptáncos lányok és a Legénycéh tagjai változatos 
foglalkozást nyújtanak a gyerekeknek.  

Élő népzenére (melyet Fülöp Józsiék adnak) lehet 
táncolni, játszani. Lehet mesét hallgatni és a 
bütykőlde sarokban ténykedni. 

 

Elindult a „kincskereső” program is, melynek mottója: ISMERD MEG HALÁSZIT!  

Az első versenyen 44 gyermek vett részt. Az eredményhirdetés a Májfa kitáncolásakor történt meg. 
További kereséseket, felfedező utakat, vetélkedőket tervezünk minden korosztály érdeklődését 
kielégítendően. 

 

 

 

Rózsi néni emlékére  

Örök emlékezet illeti Korcz Antalné Rózsi nénit, aki igazi szellemi örökséget hagyott az utókorra.  

Neve fennmarad akkor is, ha mi már nem leszünk, akik közvetlenül ismerhettük, dolgozhattunk 
együtt és frissen kaphattunk a tudásból. E tudás szorgos és állhatatos gyűjtőmunkájából fakadt. 
Három kiadott könyv is őrzi e munka eredményét és még sok-sok díjazott honismereti pályamunka. 
Megköszönik a halásziak ezt az örökséget és sokan azt is köszönhetik neki, hogy másokat is 
buzdított emlékeik megírására. 

Rózsi néni azt mondta: célja nyomot hagyni. Tudjuk, ezt önzetlenül gondolta így, hisz áldozatos 
munkájával a szeretett szülőfaluért, a közösségért dolgozott. Erre jó példa, hogy tragikus haláláig 
betegen is kijárt a temetőbe, ahol sok-sok évig gondozta a védettség alá vett és már feledésre ítélt 
sírokat. 

Amit hosszú vezető óvónői pályafutása alatt tett, annak méltatására kevés e hely. A legnehezebb 
'50-es évektől munkálkodott a falu apróságaiért. 

Életművét megőrizzük, továbbadjuk a fiataloknak. Kitartó, munkálkodó szeretete a szülőfalu iránt 
örök tanulság és követendő példa. 

         Halászi Hagyományőrző Egyesület 



Halászi Egészségház képekben 

       

 

 

 



KARÁCSONY – ADVENTI KOSZORÚ 

A népszokás szerint koszorút kötöttek a nyári 
napforduló napján, amikor legrövidebb az éjszaka, 
vagyis június 24-én Keresztelő Szent János, vagy a 
hagyományos hazai megnevezés szerint Szent Iván 
napján: virágokból, aratás befejeztével kalászos 
szalmából, szüret végeztével szőlőből. 

E nagy múltú szokások mellé a múlt század 
második felében került az adventi koszorú 
hagyománya. 

A karácsonyi ünnepek kezdete november végére, 
december elejére esik az eljövetelt és az Úrra való 
várakozást jelentő adventtel, ami egyben az egyházi év kezdetét is jelenti. Eredete az 5-6. századra 
nyúlik vissza, amikor heti háromnapos böjttel is megtisztelték. A szentestét megelőző négy ünnepi 
vasárnap és szentek névnapjai (András, Borbála, Miklós, Tamás, István, János) tartoznak bele. 
Fenyőágból, szalmából, négy gyertyából díszített koszorút készítenek, majd e gyertyákat, az egymást 
követő négy adventi vasárnap gyújtják meg. 

András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti négy hetes időszak advent 
ünnepe. 

Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi lelkész készítette. Egy óriási fenyőkoszorút 
függesztett a plafonra és 24 gyertyát tett rá, utalva ezzel az ünnep valamennyi napjára. Később 
Ausztriában is népszerűvé vált, a katolikus lakosság körében is. Magyarországon főleg a második 
világháborút követő időben vált szokásossá, templomokban, középületekben, otthonokban adventi 
koszorút a csillárra függeszteni. 

Ez a szokás idővel annyiban módosult, hogy a gyertyák száma négyre, az adventi vasárnapok 
számára csökkent. A rajta lévő gyertyák a karácsony előtti vasárnapok liturgikus színeiben jelennek 
meg a hagyománytisztelőknél. Az adventi koszorú mai is az ünnep nélkülözhetetlen szimbóluma, 
melynek rengeteg változata létezik. 

 

Karácsonyi koncert – 2012. 12. 22. 

Szombat délután mindenkit vár szeretettel az 
adventi vásárra és gyertyagyújtásra a Szülői 
Munkaközösség a Polgármesteri Hivatal előtt. 

Szombaton a 17 órai szent misét követően 
karácsonyi koncert lesz hallható a templomban a 
Halászi Vegyeskar előadásában. 

Várunk Mindenkit szeretettel! 



 
Rövid hírek 
 
Emlékművet avattak falunkban – 2012. 10. 25. 
 
A Halászi Község Önkormányzata és a Halászi 
Hagyományőrző Egyesület ’56-os emlékművet 
avatott a halászi Egészségház előtti parkban az 
1956. október 26-ai sortűz két halálos áldozata, 
Sipos Gyula és Szuhányi József tiszteletére. 
Az ünnepséget Majthényi Tamás polgármester és 
Süli Józsefné, az egyesület elnöke nyitotta meg. 
Az emlékező beszédet Csáky Pál felvidéki 
politikus, író tartotta. Gács András Siratóének 
című versét Szitás Bálint diák szavalta el. A 
remekművet Fittler Ottó alkotta. Szalai Lajos 
érdemes esperes szentelte fel az emlékművet. 
 
 

 
Halászi templom – 2012. november 
 
Az idei Márton napi búcsúra befejeződtek a halászi templom felújítási 
munkálatai. A tavalyi renoválás és színezés után az idei őszre maradt a 
templom körbe térkövezése és terület rendezése. 
 
 
 
Rövid hírek az interneten - www.halaszihirmondo.hu  
 
Ha közérdekű híre van, amelyet megosztana a falu lakosságával, 
kérjük, küldje el nekünk és mi feltöltjük a világhálóra. Legyen az egy 
színes program, születési hír vagy gyászjelentés, mi várjuk Önöktől. 
 
 
 
Halászi Sportegyesület weboldala – www.halaszise.hu 
 
Idén elkészült a Halászi Sportegyesület honlapja.  
Az oldal folyamatosan frissül az aktuális hírekkel 
és fényképekkel.  
 
Kérjük, tekintsék meg az oldalt és kövessék 
figyelemmel a híreket, eseményeket, 
eredményeket és természetesen a fotókat! 
 
 

http://www.halaszise.hu/


 
Sport hírek 
 
Halászi foci 2012.  
  
Örömmel fogadtam az újság szerkesztőjének 
felkérését, hogy néhány sorban leírjam a 
labdarúgó-szakosztály felépítését és működését. 
 
Halászi SE-nek 102 (százkettő!!!) érvényes 
játékengedéllyel rendelkező focistája van. 
Összesen hét korosztályban versenyeztetünk 
csapatokat. U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-21 és a 
felnőtt csapat. 
 
Az alsó négy korosztály a Bozsik-program 
keretében idényenként 3 tornán vesz részt, ez csapatonként 12 mérkőzést jelent. Az egyik torna 
minden évben a Halászi pályán kerül megrendezésre. Idén áprilisban voltunk házigazdák, 
ellenőrként itt volt Klement István úr az MLSZ-től, aki elismerését fejezte ki a precíz 
lebonyolításért. 
 
A gyerekek heti kettőt edzésen vesznek részt, Szitás Tibor és Ekker József irányítása mellett. 
Az U-16 a megyei bajnokságban szerepel, Szitás Gergő vezetésével, hazai mérkőzéseiket szombat 
délelőtt 10 órakor játsszák. 
 
Az U-21 a felnőtt csapat tartalékaként a Megye-3-ban „szenved”. Azért a szenvedés, mert a 
csapatok nagy részének nincs második csapata, így tavasszal is csupán hatszor léphettek pályára. 
Ezen mindenképpen változtatnunk kell, a következő idényre olyan megoldást fogunk találni, hogy 
minden hétvégén tétmérkőzésen bizonyíthasson a közvetlen utánpótlás. 
 
Végül a felnőtt csapatról. A 18-20 fős keret kedden és pénteken készül a mérkőzésekre, Cseri 
Mihály irányításával. Az edzések látogatottsága általában 85%-os, ami jelzi a csapat hozzáállását. 
Sajnos az eredményben ez még nem látszik, hisz az egyetlen elfogadható helyezés csak az lett volna, 
ami elegendő a feljutáshoz. A részleteket, a terveket a következő számban ismertetjük. 
Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket az egyesület honlapjára, ahol rengeteg kép található.  
A weblap cím: www.halaszise.hu. 

Reisinger Zsolt 
 

http://www.halaszise.hu/

