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Település típusa – község, nagyközség, város, megyei jogú város, 
fővárosi kerület 

község 

A település állandó lakónépessége (fő) 3118 

A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja (közösségi 
színtér/intézmény/közművelődési intézmény/közművelődési 
megállapodás 

Közösségi színtér 

Közművelődési közösségi színtér neve Kultúrház 

Közművelődési közösségi színtér címe 9228 Halászi, Kossuth L. u. 64. 

Közművelődési közösségi színtér neve Közösségi ház 

Közművelődési közösségi színtér címe 9228 Halászi, Kossuth L. u. 51. 

Közművelődési közösségi színtér neve Halászi-Arak Közösségi ház 

Közművelődési közösségi színtér címe 9228 Halászi-Arak, Arany János utca 

Közművelődési intézmény neve  

Közművelődési intézmény székhelye címe  

Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési 
rendeletével egyezően 

-  a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek 

és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 
-  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

-  amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek 
biztosítása 

Felelős vezető telefonszáma +36 30 916 6060 

Felelős vezető e-mail címe bicsek@index.hu 

Kitöltő neve és beosztása B. Kardos Anett rendezvényszervező 

Kitöltő e-mail címe kardos.anett73@gmail.com 
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Kormányzati 
funkciók 

A közösségi tevékenység 

A közösségi 
tevékenységek 
közművelődési 
alapszolgáltatásokba 
való besorolása 

megnevezése célja rendszeressége 
vagy tervezett 
időpontja 

résztvevők 
tervezett 
száma (fő) 

helyszíne 
(nem 
kötelező 
elem) 

megtervezésben, 
megvalósításban 
és értékelésében 
a helyi lakosság 
részvételi módja 

művelődő közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek és a 
művelődő közösségek 
számára helyszín 
biztosítása 

Gyereknap község lakóinak 
szabadidő hasznos 
eltöltése 

évi 1 
alkalommal 

200   szervező, 
résztvevő 

82091 

 Szigetköz 
Szatyor 

község lakóinak 
szabadidő hasznos 
elöltése, 
hagyományteremtés, 
hagyományápolás 

évi 1 alkalom 150 fő   
szervező, 
résztvevő 

82091 

Szigetközi Hal 
és Vad 
Főzőverseny 
Falunap 

község lakóinak 
szabadidő hasznos 
elöltése 

évi 1 alkalom 500 fő  szervező, 
résztvevő 

82091 



 Araki Falunap község lakóinak 
szabadidő hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 200 fő  szervező, 
résztvevő 

82091 

hagyományos 
közösségi kulturális 
értékek átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

       

 Értéknap Hagyományok 
ápolása, helyi érték 
megőrzése 

évi 1 alkalom 500  szervező, 
résztvevő 

82093 

Bertóké 
Napok 

Hagyományok 
ápolása, helyi érték 
megőrzése 

évi 1 alkalom 800  szervező, 
résztvevő 

82093 

Adventi 
Hétvégék - 
Vásár 

karácsonyi 
hagyományok 
ápolása, bemutatása 

évi 1 alkalom 350  szervező, 
résztvevő 

82093 

Adventi 
hangverseny 

egyházi 
hagyományok 
ápolása 

évi 1 alkalom 150  szervező, 
résztvevő 

82093 

Szent Márton 
Napi búcsú 
Csingislovas 
felvonulás 

Hagyományok 
ápolása, helyi érték 
megőrzése 

évi 1 alkalom 400  szervező, 
résztvevő 

82093 

a közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 

Március 15-ei 
ünnepi műsor 

emlékezés, 
történelmi esemény 

évi 1 alkalom 100  szervező, 
résztvevő 

82093 

 Október 23-ai 
ünnepség 

emlékezés, 
történelmi esemény 

évi 1 alkalom 100  szervező, 
résztvevő 

82093 

 



 


