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Körösnagyharsány Községi Önkormányzat –
Helyi nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény
„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek
támogatására” című pályázati konstrukció keretében

E
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azono-

sítószámú, „Minőségi humán közs-

zolgáltatások a hátrányos helyzetűek

A

megtartása került rendezvényen a
hang fény és színpadtechnika bizto-

sítása során sikeres, színvonalas, a célcso-

támogatására” című pályázati konstruk-

port igényeit kielégítő (több fellépő, több-

ció keretében 2018. szeptember 08-án a

féle zenei ízlésnek megfelelő) program

körösnagyharsányi lakosok helyi nem-

valósult meg.

zetiségi zenei és kulturális rendezvényen
vettek részt.

A

helyi nemzetiségi zenei és kulturális
rendezvénnyel kapcsolatban pozitív

A

2018. augusztus 08-án megtartott
„falunap” keretein belül, mintegy

45 fő f vett részt a programokon. A 2018.
augusztus 08-án megtartott „falunap” keretein belül, mintegy 45 fő f vett részt a

visszajelzést kaptunk a település lakossága részéről.

A

program

során

sikerült

együttműködést kialakítani a Körös-

nagyharsány településen működő civil

programokon. A következő programokból

szervezetekkel, nemzetiségi önkormány-

választhattak:

zatokkal, vállalkozókkal.

• Sós Fecó és Hencsy
• Magyarhomorogi

A

rendezvény nagyon jó hangulatban

Őszi

Csalogató

Némtáncegyüttes
• Zsadányi Mazsorett együttes
• Makra Lili
• Harsány Táncegyüttes

telt, a programok között szerepelt

főzőverseny, mazsorett bemutató, néptánc előadás, arcfestés, ugráló vár stb.
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HÍRMONDÓ

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

Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek
támogatására A Támogatás Összege: 499 620 211 FORINT
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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.

