
 

Beköszöntő 

Tisztelt Olvasók! 

Önkormányzatunk már régóta fontolgatja egy Halászi és Arak 
eseményeit bemutató folyóirat kiadását. Az előkészítés mostanra 
valósággá érett. A Halászi Hírmondót negyedévente tervezzük 
megjelentetni. A lapban helyet kapnak a településen aktuális 
beruházások, fejlesztések bemutatásai, civil szervezeteink hírei, a 
Halásziban és Arakon történt társadalmi események. Remélem új és 
hasznos információkkal tudunk szolgálni a lakosság számára. Bízom 
benne, hogy érdeklődve forgatják a hírmondó oldalait, és 
észrevételeikkel segítik majd további munkánkat. 

Kellemes olvasást kívánok:  Majthényi Tamás, polgármester  

 

 

Kedves Olvasóink! 

Végre elérkezett a pillanat, hogy a kezében tarthatja és forgathatja a Halászi Hírmondót! 

Egy hosszú folyamat végére értünk. 2009. november 12-én a testületi űlésen egybehangzó igen 
választ kaptam a testülettől az újság szerkesztésére. A Kulturális  Örökségvédelmi Hivatal 
december 23-án nyilvántartásba vette a lapot, és ez év július 21-én  végzésben is zöld utat adott az 
újságnak. 

Részünkről most kezdődik a munka, hogy Ön mindig igényes és tartalmas kiadványt tarthasson a 
kezében. 

Kellemes olvasást kívánok: Szerdahelyi Máté, szerkesztő 

 

 



A Halászi híd 

104 év után 2010-ben új hídja lett Szigetköznek.  Az 
eredeti híd 1904-ben épült, a második világháborúban 
felrobbantották, majd 1947-ben újra építették. A 
Halászi híd 1992-ben szakadt le. Helyére 2 év 
időtartamra tervezve egy ideiglenes szerkezet került. 
Polgármesterré választásom után, a híd állapotát 
vizsgálva 2004-ben szembesültem azzal a 
megdöbbentő ténnyel, hogy a híd felújítására 12 év 
alatt semmilyen kézzelfogható lépés nem történt. A 
közútkezelő 2004-ben egy a halászi elkerülő építése 
kapcsán elhangzott lakossági tájékoztatón kijelentette, 
ha a régi hidat szeretnénk felújítani, és a rossz állapota végett le kell zárni az legalább két évet jelent, 
mert először meg kell tervezni. Ennek hatására felkerestem prof. Agócs Zoltánt, és a Halászi cégek 
anyagi támogatásával, a Pozsonyi Műszaki Egyetem közreműködésével vázlatterveket készítettünk 
a hídszerkezet felújítására esetleges új híd építésére. Agócs Zoltánnal többször jártunk a 
Közlekedési Minisztériumban, ahol a vita már arról folyt, ha kész tervek vannak, akkor a felújítás 
pár hónap, vagy esetleg fél év. A vázlattervek, és közbenjárásunk hatására a közútkezelő elkezdte 

terveztetni a híd felújítását. Az építési engedélyes tervek 
az új hídra 2006-ra készültek el. A tervek készek voltak, 
de a híd felújítása az országos közút és hídfelújítási 
tervben 2015-ig nem szerepelt. 2008. tavaszán kaptam azt 
az információt, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
tárgyévi tervezett beruházásai között van, ami még 
tervezési szintig sem jut el, így lesznek „bennragadt” 
források, melynek terhére, ha kezdeményezzük a Halászi 
elkerülő szakasz és a híd felújítása projekt 
kettéválasztását, lehetséges lesz a híd megépítése. Széles 
Sándorral közösen kezdeményeztük a Móvári Kistérségi 
Társulásnál, és a Regionális Fejlesztési Tanácsnál a 

projekt kétfelé bontását, és ilyen tartalmú levelet írtunk a közlekedési miniszternek is. Meglepő 
módon két hónap alatt a híd zöld utat kapott. Nyáron NIF Zrt. kiírta a közbeszerzést, ősszel 
megkötötte a kivitelezővel a vállalkozói szerződést 2010. május 30-i befejezési határidővel. Mivel az 
Önkormányzat nem megrendelője, és így nem is fizetője a beruházásnak, ezért az építés 
gyorsításához semmiféle „fegyver”nem volt a kezünkben. Azt el tudtuk érni, hogy a híd 
megépüljön 2015 előtt, de a kivitelezés menetére törvényes keretek között nem lehetett ráhatásunk.  
Hosszú várakozás, és sok bosszúság után a híd elkészült és májusban átadásra került. Szeretném 
megköszönni mindenkinek a türelmét, kitartását, és kívánom, hogy sokáig egészségben és 
balesetmentesen használjuk új hidunkat. 

 

Tisztelettel:  

       Majthényi Tamás, polgármester 

 

http://www.mindentudas.hu/agocs/index.html


Új tanévhez új intézmény – 2010. augusztus 27. 
 
- Aki iskolát avat, bízik a jövőben - kezdte az ünnepélyes 
átadót Nagyné Ásványi Mariann, az intézmény 
igazgatója. - Folyamatosan épülő és gyarapodó 
községünknek nagy szüksége volt már erre a szép, 
tisztaságtól ragyogó új épületre. 
 
A község alsó és felső tagozatos diákjai eddig két külön 
épületben tanultak, az új létesítmény felépítése több 
mint három éves munka eredménye. Majthényi Tamás 
polgármester elmondta, Halászi önkormányzata 200 millió forint uniós támogatást nyert a Nyugat-
dunántúli Operatív Program „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázatán. A 
fennmaradó, közel 70 millió forintra rúgó összeget az önkormányzat saját erőből finanszírozta. 
Az operatív programon belül a közoktatási infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázatokat a 
VÁTI Nonprofit Kft. kezeli. Vezetője, Polgár Tibor úgy tájékoztatott, Halászi aktív pályázónak 
számít, s projektjeit a kis térségek között kiemelkedő színvonalon dolgozza ki. Munkáján látszik, 
hogy hosszú távú, minőség iránt elkötelezett a település. 
Az ünnepség zárásaként a község plébánosa, Szalai Lajos esperes megáldotta az iskolát, majd a 
polgármester a szalag elvágása után szimbolikusan átadta az épület kulcsait az intézmény 
igazgatójának. 
 
 
 
 
IV. Bertóké Napok Verbunk találkozó – 2010. augusztus 26-29. 
 
Csütörtökön délután elkezdett szállingózni a nagy csapat 
többek között Debrecenből, Elekről, Tatáról és 
Mosonmagyaróvárról. 
Csütörtök esti táncház és a megnyitó Neuberger 
Viktóriánál volt. 
 
Pénteken egész napos táncház volt a Babos Majorban. 
Esti táncházat az Aranyosi Vendégházban tartották. 
 
Szombati napon gyermek programok, táncház és 
kézműves bemutatók várták a látogatókat a Babos 
Majorba. 
Este kezdetét vette a IV. Országos Neuberger Ferenc Verbunk Verseny, melyet Palenik Mihály 
nyert meg. Ezúton is gratulálunk neki. Éjfélkor gyertyás, majd söprűs tánccal búcsúztatták a napot 
a táncosok. 
 
Vasárnap, a Szent mise után a templomnál a résztvevők táncbemutatóját csodálhatta a nagyszámú 
nézőközönség. 
 
 



X. Szigetköz Lovastalálkozó – 2010. augusztus 13-15. 
 
Idén jubilált a Szigetköz Lovastalálkozó, amely tizedik 
alkalommal került megrendezésre a Babos Majorban. 
 
Péntek délután a hagyománnyá vált lovas felvonuláson 
közel száz lovas vett részt. Ezt követően az Úgón a ló-
lovas futóversenyt láthattuk. Este a jó hangulatot és a 
talpalávalót Robby és Adél szolgáltatta. Éjfél körül 
Tabáni István Megasztár dalaiból hallgathatott meg a 
közönség egy jó néhány dalt, remek hangulatban. 
Másnap reggel a résztvevők felsorakoztak és 
elkezdődött a színes program. A szombati nap a 
csapatjátékok, gyerek ügyességi versenyek, fogathajtás jegyében telt el. Délután a profi 
Kupasorozatos versenyzők mutathatták be tudásukat a western versenyszámokban.  
Vasárnap a western napra ráhangolódva a pleaseure, trail, szlaom, hordókerülés és a kulcs 
versenyszámok követték egymást. Napközben a lelkes táncos lábúak Sógor Gyula és csapatával 
rophatta a western táncot Az esti eredményhirdetés előtt egy össznépi nagy line-dance 
rekordkísérleten vehetett részt mindenki. A hétvége megkoronázása képen a ló és lovas 
szépségversennyel zárult a X. SZIGETKÖZ LOVASTALÁKLKOZÓ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szigetközi Hal és Vad Főzőverseny és Falunap – 2010. augusztus 21. 
 
A halászi sportpályán reggel a főzőverseny 
megnyitójával kezdődött a falunap. Ezt követően a 
Mosonmagyaróvári Városi Tűzoltóság bemutatóját 
láthatta a nézőközönség. Egész nap színes gyermek 
programok voltak a sportpályán: óriáscsúszda, népi 
játékok, arcfestés, kézműves foglalkozások és játszóház. 
A főzőverseny eredményhirdetése után a Fantázia 
Majorette csoport tartott egy színvonalas bemutatót. 
Akikre büszke lehet a falu: Marionett bábcsoport, 
Népdalkör, Úgó néptáncegyüttes, Szülői 
Munkaközösség táncosai. Kiss Lajos bácsi aktív 
közösségi munkájáért kapott Halásziért emlékérmet. 
Késő délután Bősi Szabó László és Dóka Zsuzsa Operettek és cigánynóták voltak hallhatóak. Hat 
óra után női-férfi focimérkőzést nézhetett a közönség. Este hét órától a Gesarol együttes műsorára 
rophatta a falu apraja-nagyja. A nosztalgia disco egészen hajnalig tartott. 



 
Rövid hírek 
 
 
Halászi Vegyeskar 15 éves – 2010. július 10. 
 
Idén ünnepelte a Halászi Vegyeskar alakulásának 15. 
évfordulóját. Ennek tiszteletére kórustalálkozót és 
hangversenyt szervezett a kórus, melyet a halászi 
templomban láthattunk és hallhattunk. A találkozón a 
hazaiak mellett mosonmagyaróvári, dunakiliti, 
pozsonyeperjesi, nagymegyeri énekkarok léptek fel. 

 
 
 
 
Testvértelepülésünk Fél falunapja 
 
A Halászi Hagyományőrzők és a néptáncosok Félen 
jártak szeptember 11-én falunapjuk alkalmával. Halászi 
eredetmondájának bemutatása, és táncosaink fergeteges 
műsora nagy sikert aratott a csallóközi közönség 
körében. 
 

 
 
 
Veterán focistatalálkozó – 2010. szeptember 25. 
 
A Halászi Sport Egyesület hagyomány teremtés céljából 
szervezte meg az első veterán focistatalálkozót a Babos 
Majorban, melyen szép számmal jelentek meg az 
„öregfiúk”. A legidősebb résztvevő az 1926-os születésű 
Strausz László volt a rendezvényen. Minden labdarúgó 
egy emlékszoborral térhetett haza, melyet Majthényi 
Tamás polgármester adott át. 
 
 
 
Riza néni 100 éves 
 
Tonomár Károlyné, Riza néni 2010. szeptember 30-án töltötte be 
100. esztendejét. A jeles nap alkalmával az Önkormányzat és a 
Hagyományőrző Egyesület képviselői tortával, virágcsokorral 
köszöntötték.  
Az olvasók nevében mi is sok szeretettel köszöntjük Riza nénit. 
Kívánunk Neki erőt, egészséget, boldogságot! 



Sport hírek 
 
Halászi SE foci csapat elmúlt mérkőzései 
 
Szeptember 12. Darnózseli - Halászi 2:2 
Szeptember 19. Halászi – Mecsér 6:0 
Szeptember 25. Mosonszentmiklós II. – Halászi 1:5 
 
Halászi SE foci csapat következő mérkőzései 
Október 3. 16:00 Halászi – Dunaszentpál  
Október 9. Újrónafő - Halászi 
 
Öregfiúk csapata négy mérkőzés után, veretlenül 12 ponttal vezeti a tabellát. 
Bodics Péter 11 góllal vezeti a góllövő listát a Körzeti Öregfiúk Bajnokságban. 
 
Halászi SE teke szakosztály NB/III. 
 
Ifjúsági bajnokság 
III. forduló Úrkút – Halászi 0:3 (Dobott fa: 317-413) 
IV. forduló Halászi – Ajka Kristály „B” 3:0 (356-317) 
 
Felnőtt bajnokság 
III. forduló Úrkút – Halászi 6:2 (2537-2356) 
IV. forduló Halászi – Ajka Kristály „B” 4:2 (2396-2369) 
 

Halászi Túrakerékpár Szakosztály 
 
Idén is nagyon sok szép helyre eljutottak  
a túraszakosztály tagjai.  
Szeptember 11-én Kőszeg – Cák – Velem – 
Kőszegszerdahely – Kőszeg útvonalat  
teljesítette a szakosztály. 
 
Szeptember 18-án Balfot és környékét  
kerékpározta körbe a csapat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


