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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: FÜRDŐFESZTIVÁL 

IDEJE: 2019. július 19-21.  

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

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében került megrendezésre a XXVI. Harkányi Fürdőfesztivál a Harkányi 

Gyógyfürdőben. A Harkányi Fürdőfesztivál 1994 óta a régió egyik leglátogatottabb és 

legnépszerűbb fesztiváljává nőtte ki magát. A harkányi strandfürdőben a hazai könnyűzenei 

élet legnagyobb sztárjai mellett ezúttal is szórakoztató családi és sportprogram, bemutatók és 

kiállítások 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. A háromnapos 

rendezvényen az egész fürdő területén programok várták a vendégeket. 2019. július 19-én 16:00 

órától a Lepke színpadon Dj Heszi, 19:15 órától a Rudán Joe Band és 22:00 órától Dj 

Dominique lépett fel, a nagyszínpadon pedig 20:10 órától az Edda együttes adott koncertet. 

Második nap, 2019. július 20-án 10:00 órától a főbejárat előtt a siklósi fúvószenekar 

előadásával várta a vendégeket. A hidegvizes medencénél 10:30 órától, majd 15:00 órától a 

Bartendaz tartott bemutatót. A főbejáratnál 12:00 órától Dj Karnics, Rockabilly Dj és veterán 

autóbemutató várta a vendégeket. A kisszínpadon 12:00 órától Dj Duly szolgáltatta a zenét. 

12:30 órától fitnesz bemutató volt, majd brazil Copacabana show-t tekinthettek meg az 

érdeklődők. A „Nyugiligetben” 12:00 órától az Artist Company (interaktív bohócműsor), a 

Nefelejcs Bábszínház, és Szilas Miki koncertje várta a gyermekeket. A gyermekmedence 

mellett légvárak, a Lepke medence mellett pedig rodeóbika és mászófal biztosította a 

gyermekek szórakozását. „Jó ebédhez szól a nóta” címmel élőzene fogadta az éttermeknél 

helyet foglaló vendégeket.  



 
A gyógykertben 14:00 órától táncbemutatót láthattak az érdeklődők. 15:00 órától az éttermek 

körül Babarci Bulcsú utcazenész szolgáltatta az élőzenét, és az Artist Company gólyalábas 

showműsora volt megtekinthető. 15:30 órától a Lepke medencéknél vizespóló- és pocakverseny 

került megrendezésre, melyen vállalkozó kedvű hölgyek és urak indulhattak. A csúszda mellett 

17:00 órától sorversenyek, majd eurojumping kerültek megrendezésre. A kisszínpadon 19:15 

órától Made in B, majd 22:00 órától a Wlas Superdisco előadását hallgathatták a résztvevők. A 

szombati nap sztárvendége a Kelemen Kabátban együttes volt, melynek koncertjét a 

nagyszínpadnál lehetett megtekinteni 20:30 órától. A fesztivál harmadik napján, 2019. július 

21-én a főbejárat előtt 10:00 órától a siklósi fúvószenekar előadása fogadta az érkező 

vendégeket. A kisszínpadon 12:00 órától Dj Duly szolgáltatta a zenét, majd 14:30 órától a 

német nemzetiségi kórus, a Der Harkányer Singvögel Khor, majd a Horvát Nemzetiségi 

Énekkar lépett fel. 16:00 órától a harkányi Big Band, 17:30 órától a Nihil Chips, majd 19:15 

órától a Csak Apa Kedvéért zenekar koncertjeit hallhatták az érdeklődők. A gyógykertben 

14:00 órától táncbemutatót tekinthettek meg a vendégek. A főbejárat mellett 15:00 órától 

közönségtalálkozó volt Turán Frigyessel, a Turán Motorsport versenyzőjével. Eközben 12:00 

órától egészen 20:00 óráig Dj Karnics Rockabilly Dj és veterán autóbemutató fogadta az 

érkezőket. A gyermekmedence mellett légvárak, a lepke-medence mellett pedig rodeóbika és 

mászófal biztosította a szórakozást a gyermekeknek. A „Nyugiligetben” 12:00 órától az Artist 

Company (interaktív bohócműsor), 15:00 órától a Fabula Bábszínház: Vitéz László című 

műsorát, majd 16:30 órától a Hangerdő Társulat koncertjét tekinthették meg a kisgyermekek.  

A csúszda mellett 17:00 órától sorversenyek és eurojumping kerültek megrendezésre. Az 

éttermek körül „Jó ebédhez szól a nóta” címmel élőzenét hallhattak a vendégek, 15:00 órától 

pedig Lenthár Balázs utcazenész szolgáltatta a zenét. 15:00 órától az Artist Company 

gólyalábas showműsorral kedveskedett a vendégeknek. A nagyszínpadon 19:30 órától Horváth 

Tamás, majd 21:30 órától a Follow the Flow együttes adott koncertet. A remek időjárásnak is 

köszönhetően a fesztivál mindhárom 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: 776 FŐ 

INDIKÁTOR: 776 fő (388 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Harkány, 2019.07.22. 



 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 


