
 

Töltsük együtt a délutánt, mert együtt lenni jó… 
 

Aki más fajta kikapcsolódásra vágyik, a környék vizein horgászhat, vagy a környék vadászterületein vadászhat. 

A 8260 hektáron vadgazdálkodó Taktaharkányi Takta Vadásztársaság területén vaddisznó, őz, dámszarvas, 

apróvadak (balkáni gerle, réce, mezei nyúl, fácán) vadászhatók. 

A hitünket közösségben a református templomban és a római katolikus templomban (római és görögkatolikus 

misék egyaránt) gyakorolhatjuk. 

A sportélet egy részét egy felnőtt férfi labdarúgó csapat, egy férfi tartalék csapat, egy női labdarúgó csapat és a 

Bozsik programban sportoló gyerekek képviselik, valamint az 1930-tól működő Taktaharkányi Lövészklub. 

 

Ez a néhány mondat is mutatja, hogy változatos, minden területet kiszolgáló színtereink vannak. A közösségi 

életben mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Szerveződnek új kis közösségek, 

klubok, egyesületek (ifjúsági klub, horgász egyesület...), hogy még több rétegnek adjon lehetőséget a szabadidő 

hasznos eltöltésére, és a közösségi élmény szerzéséhez. Taktaharkány első írásos emléke 800 éves. Ennek 

tiszteletére településünket helyeztük középpontba, mert érdemes rá, hogy megmutathassa sokrétűségét, 

tehetségeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Taktaharkányi Rendezvénypark 

 

Taktaharkány a középpontban – mert itt élni jó! 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

szeretettel várja a település lakosságát 

2019. május 1-jén a Rendezvényparkban megrendezésre kerülő majálisára 

Taktaharkány sokrétűségének és történelmi múltjának bemutatása 

A színpadon megmutatják magukat Taktaharkány nagyközség tehetségei, gyerekek, fiatalok és 

idősek egyaránt, akikre büszkék lehetünk. 

A helyi civil szerveződések, egyesületek tevékenységébe is betekintést nyerhetünk. 

A park területén árusok és büfé várja a látogatókat. 

A látogatók családi vetélkedőn vehetnek részt, mely végén értékes nyeremények találnak gazdára, 

amelyek hozzájárulnak a család tavaszi pihenésének kellemesebbé tételéhez. 

Feladványok: kvíz, ügyességi verseny, furik toló verseny egy kis csavarral 

😊…stb. 

Játékban nem lesz hiány kicsik és nagyok is megtalálják a 

szórakozási lehetőséget. 

A jó hangulatról gondoskodik: 

• Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

• Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 

• Ciráda együttes 

• Taktaharkányi Népdalkör  

• SpryDance Club 

• Nagy Attila ének-zene tanár, karnagy zongorajátéka 

• Eredményhirdetés 

• Show-go-Rock 

Időpont: 2019. május 1. (szerda) 14:00 óra



Történeti áttekintés 

Idén a rendezvényeinket egy olyan emlék köré építjük, amely településünk történelmének 800 évét öleli fel. 

Röviden szeretnénk bemutatni, milyen fontosabb, történelmi jelentőséggel bíró események történtek ez idő alatt. 

Taktaharkány történelme hosszú időkre tekint vissza. A terület már a Honfoglaláskor lakott volt, a hagyomány 

szerint a nevét is Töhötöm vezér Horka nevű fiáról kapta. Első írásos említése a Váradi Regestrumban 1219-ből 

származik Horkyan néven: 

Nagy Lajos király 1352-ben Harkányt 10 másik faluval együtt az ónodi és bőcsi Zudar családnak adományozta. 

1405-ben Izsépyek, Cseleyek és Dabaik voltak a birtokosai, 1435-ben királyi adományként a Monokiak és 

Dobaiak kapták. 1561-ben és 1567-ben törökök elpusztították a községet.  

1598-ban I. Rákóczi Zsigmond, mint egri és szendrői várkapitány vette birtokba a 

Harangod vidékét és Rákóczi birtok lett a település. A XVII. század közepén több alsó-

zempléni és borsodi faluval a hajdúvárosok között szerepelt Harkány, ahová a Rákócziak 

telepítették vitézeiket. 1687-ben a törökök ismét elpusztították, a település 30-40 évben át 

kihalt táj képét mutatta, lakói a Taktaköz nádasaiban, zsombékosaiban húzódtak meg. 

1697. júliusában a község határában verték le a Tokaji Ferenc vezette felkelést a 

harangodi csatában. 

A török harcok és Rákóczi szabadságharc elcsitultával a Taktaköz nádasaiból és a szomszédos Szabolcs 

megyéből az 1668-1717-es években visszaköltöztek az elbujdosott lakosok, többek között 1715-ben 17 család 

kapott letelepedést a Rákóczi Julianna részére meghagyott területre, s 1717-ben már működött a református 

egyház. 1722-ben már papja is volt a községnek, s rendelkezett pecséttel is.  

Az 1773. évi "Consciptió Posseionis" szerint 59 adófizető család élt a faluban mintegy 300 fővel, s 1777-ben 

már az "Aspremont gróf örökösei, az Almásyak szabad jobbágyai", jogállásait "Harkány helységek 

Urbárioma" szabályozta. 1787-ről már a parasztok gazdasági helyzetét is ismerjük.  

Az 1850-es években Koppely Fülöp bérelte a környéket, mint Almássy-birtokot, s hamarosan meg is vásárolta. 

Ő maga felvette a Harkányi nevet és nagy kiterjedésű birtokát mintagazdasággá fejlesztette. Bárói rangot kapott, 

s 1945-ig a volt szabad jobbágyok és nemesek mellett birtokból élt a lakosság jelentékeny része.

 

Taktaharkány az elmúlt évek alatt folyamatosan fejlődött, az itt élők számára 

komfortosabbá vált. Jó színvonalú, kiváló szakemberekkel működtetett 

intézményhálózatunk van.  

A közigazgatást a településen önálló polgármesteri hivatal és járási hivatali 

kirendeltség látja el.  

A köznevelés terén egy nagyon korszerűen felszerelt, nyolc évfolyamos, 

évfolyamonként 2 osztályos általános iskola művészetoktatással, egy esti tagozatos középiskola, egy két épületben 

működő egységes óvoda, bölcsőde működik.  

Egészségügyi ellátásunkban két háziorvosi praxis, két védőnői körzet és egy fogorvos működik közre.  

A szociális ellátást az állami támogatásokon kívül 16 féle önkormányzati, települési támogatási formával 

igyekszik segíteni a nagyközség vezetése, működtetünk család- és gyermekjóléti szolgálatot, házi 

segítségnyújtást, az idősek nappali ellátására idősek klubját, bentlakásos idősek otthonát, valamint egy nagyon jól 

felszerelt konyhát étkezdével.  

A közrendre és közbiztonságra helyben működő rendőrőrs vigyáz, akiknek munkáját polgárőrség, térfigyelő 

kamerarendszer és a külterületeken mezőőr segíti. 

A kulturális életet művelődési ház és könyvtár szolgálja ki, számos rendezvénnyel (nemzeti ünnepek, Nőnap, 

Május 1., Falunap, Új Kenyér Ünnepe, Idősek Világnapja, Mikulásváró, Mindenki Karácsonya, Költészet Napja, 

bálok, és számos egyéb más program szervezésével). A múltunk egy részét a tájházban mutatjuk be. 

A kulturális életet színesíti a civil szervezetek működése: a 40 éves Taktaharkányi Népdalkör, a Taktaharkányi 

Községi Kórus, a Taktaharkányi Hímzőkör, Taktaharkányi Sportegyesület, Taktaharkányi Horgász Egyesület, 

Taktaharkányi Takta Vadásztársaság, Taktaharkányi Lövészklub, Ifjúsági klub, Szépkorúak Nyugdíjas Klub, 

Ezüstnyár Nyugdíjas Klub, SpryDance Club. 


