Hírmondó
EFOP-1.5.3-16-2017-00018

Biharugra Község Önkormányzata –
rendszeres sportrendezvény

E

„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek
támogatására” című pályázati konstrukció keretében
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azono-

sítószámú, „Minőségi humán közs-

zolgáltatások a hátrányos helyzetűek tá-

A

rendezvény helyszíne a Bölönyi Kastély, ahol tágas nagy termében két

asztalon folyik a páros mérkőzés, így egys-

mogatására” című pályázati konstrukció

zerre nyolc fő aktív mozgását biztosítva.

keretében 2018. október 10-én a Biharu-

A rendezvényen a résztvevő sportolók

grán a Bölönyi- kúriában 15 fő a rends-

többsége férfi. A nők szendvics készítés-

zeres sportrendezvény program keretein

sel, gyermekeik kézműves foglalkozással,

belül az asztali tenisz sportággal ismer-

labdajátékkal töltik el az időt. A toborzás

kedhetett meg. Biharugrán hagyománya

személyes meghívás alapján szokott tör-

van az asztalitenisznek. Az egykori biha-

ténni, illetve plakát meghívó is készült. A

rugrai sportegyesület elnöke közel 20 éve

meghívottak közül szinte mindenki eljött,

tartja fent ezt a hagyományt, és hív össze

jó hangulat, sok beszélgetés, örömmel teli

időseket, fiatalokat a mozgás örömére.

mozgás jellemezte a napjukat azoknak,

Egy évben kétszer van sportesemény. Má-

akik szerettek volna kikapcsolódni a napi

jus elején „ugra kupa” kispályás labdarú-

mókuskerékből. Jelenlevők között volt

gó torna, míg ősszel asztalitenisz bajnok-

Református lelkész, polgármester, ren-

ság van. A korosztály összetétele vegyes,

dészeti és önkormányzati dolgozók, nyug-

megfelelő létszám esetén külön játszanak

díjasok, közmunkások, tanulók.

a 45 év alattiak és felettiek. A rendezvény
helyszíne a Bölönyi Kastély, ahol tágas
nagy termében két asztalon folyik a páros
mérkőzés, így egyszerre nyolc fő aktív
mozgását biztosítva.

E

zek a sportesemények fontosak a
település számára, hiszen a moz-

gás szeretetére ösztönöz, csapatépítő
jelentőséggel bír.
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PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00018
PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%
PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.
konzorcium a projekt megvalósítása során a települések közös gazdasági érdekeinek
előmozdítása érdekében egységesen fejleszti a hatáskörükhöz tartozó települések hu-

mánszolgáltatásait. A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra
vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

