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Körösnagyharsány Községi Önkormányzat –
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

E

zen belül az „elméleti” részt követően
60 perc erő állóképesség fejlesztő

cross training, statikus és dinamikus

támogatására” című pályázati konstruk-

gyakorlatokkal, programelemekkel. Ezt

ció keretében 2018. szeptember 08-án a

követően – a legnagyobb sikert aratott – a

körösnagyharsányi lakosok a Falunapi

plank verseny, vagyis időben ezt a statikus

rendezvény kapcsán a rendszeres spor-

pozíciót ki tudta legtovább szabályosan

trendezvény programelemből 1 alkalom

megtartani. A foglalkozás végig ritmusos

teljesítése történt meg. Ennek keretében

zene kísérte, ami jó motivációt adott a

11 fő került bevonásra. Cross training fo-

résztvevőknek. A foglalkozáson résztvevő

glalkozás zajlott az érdeklődők férfi több-

11 felnőtt szívvel-lélekkel vett részt, mi-

ségére való tekintette, ezt megelőzően

nannyian motiváltak és lelkesek voltak

táplálkozással és edzéssel, sportsérülése-

az elejétől a végéig. Amíg a szülőknek

kkel kapcsolatos kérdések kerültek me-

a sportprogram zajlott, a gyermekek is

gválaszolásra, illetve interaktív jelleggel

lelkesen és fáradhatatlanul ugráltak és

tapasztalatcsere történt kb 1, 5 óra inter-

csúzdásztak a felfújható kalózhajó formá-

vallumban.

jú légváron.

A

sportrendezvénnyel

kapcsolatban

pozitív visszajelzést kaptunk a lakos-

ság részéről. Az egészséges, sportos életmód népszerűsítése rendkívül fontos.
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Sarkad Város Önkormányzata által vezetett
konzorcium
Konzorciumi tagok

B

iharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyharsány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község

Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata,
Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület
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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.

