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„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek: 

• Közösségszervező alkalmazása 

• Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok 

 

PROGRAMELEM: HARKÁNYI HOSSZÚ HÉTVÉGE 

IDEJE: 2019. augusztus 17-20. 

HELYE: Harkányi Gyógyfürdő, 7815 Harkány, Kossuth u. 7.  

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében került megrendezésre a Harkányi Hosszú Hétvége a Harkányi 

Gyógyfürdőben. A négynapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet sztárjai mellett ezúttal is 

szórakoztató programok, evő- és ivóversenyek, gyermekprogramok várták a vendégeket. A 

gazdag programkínálat mellett továbbra is 13,5 hektáros őspark, szabadtéri strandmedencék, 

feszített víztükrű uszoda, gyermekmedence és a régió egyik legnagyobb csúszdaparkja 

garantálta a tökéletes nyári kikapcsolódást. 2019. augusztus 17-én 14:00 órától 22:00 óráig 

Deep Eddy dj szolgáltatta a zenét. Kísérő programként rodeobika, mászófal és ügyességi 

versenyek biztosították a gyermekek szórakozását. 15:00 órakor kezdődött az első sörivó 

verseny, majd 15:30 órától a Nefejelcs Bábszínház műsorát tekinthették meg a kisgyermekek. 

16:40 órától kezdődött a sör-virsli verseny, majd 17:00 órától kívánságműsor volt, mely alatt 

bárki zenét kérhetett a dj-től. 19:45 órától kisfröccsivó verseny került megrendezésre.  

20:30 órakor a Lepke színpadon Kökény Attila adott koncertet, majd 21:45 órától a Stolen Beat 

együttes lépett fel. 2019. augusztus 18-án 14:00 órától 22:00 óráig ismét Deep Eddy dj 

szolgáltatta a zenét. 15:00 órától sörivó verseny került megtartásra. 15:30 órától 17:00 óráig 

kívánságműsor keretében bárki kérhetett zenét a dj-től. 17:00 órától került megrendezésre a 

hamburgerevő verseny. 18:00 órától a Lepke színpadon a Psycho Mutants adott koncertet, majd 

ezt követően 19:15 órától kisfröccsivó verseny volt. 20:30 órától 22:00 óráig a Supernem 

együttes lépett fel a Lepke színpadon. A harmadik napon, 2019. augusztus 19-én 14:00 órától 

15:00 óráig kívánságműsor során bárki kérhetett zenét a dj-től. 15:00 órakor kezdődött a sörivó 

verseny. 16:00 órától a The Minds együttes adott koncertet. 17:30 órától lángosevő verseny 

volt. A Lepke színpadon 18:15 órától Rudán Joe Akusztik Band lépett fel, majd 19:30 órától 



 
kisfröccsivó verseny került megrendezésre. 20:30 órától a Lepke színpadon Ferenczi György 

és az 1ső Pesti Rackák adott koncertet. A rendezvény utolsó napján, 2019. augusztus 20-án 

14:00 órától Nagy Gyula és barátai adtak koncertet. 15:00 órától élő dino show szórakoztatta a 

gyermekeket. 15:30 órától ismét sörivó verseny volt. 16:30 órától a The Garden együttes 

koncertjét tekinthették meg a vendégek. 17:45 órától pizzaevő verseny került megrendezésre. 

18:30 órától a harkányi Csak Apa Kedvéért zenekar adott koncertet. 19:45 órától ismét 

kisfröccsivó verseny volt. A rendezvény záró elemeként 20:30 órától 22:00 óráig a Nihil Chips 

együttes koncertjét tekinthették meg a vendégek. A remek időjárásnak is köszönhetően a hosszú 

hétvége minden napján rengeteg vendég érkezett a rendezvényre, ahol a kisgyermekektől az 

idősebb korosztályig mindenki jól szórakozott.  

 

CÉLCSOPORT: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 

MEGVALÓSÍTÁS MÓDSZERTANA: A projekt megvalósítása során jól látható helyen 

helyeztük el a kötelező kommunikációs elemeket tartalmazó molinót. A plakát szintén 

tartalmazta a kötelező kommunikációs elemeket, amelyet a Harkány és a konzorciumi partnerek 

települései frekventált helyein helyeztük ki, illetve minden internetes és közösségi oldalon 

megjelentettük, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a célcsoport a pályázat keretein 

belül megvalósuló programunkról. 

 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA: 299 FŐ 

INDIKÁTOR: 4 FŐ (4NŐ) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Harkány, 2019.08.22. 

       

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


