
A rendezvényt 2018.10.06-án délelőtt 

tartották meg, Biharugrán a Bölön-

yi-kúriában. Az érdeklődők száma 66 fő 

volt, a projekt célcsoportjából ez 61 főt je-

lentett.

A körülbelül 4 órás rendezvényen az 

Idősek Nemzetközi Világnapja alkal-

mából köszöntöttük az egybegyűlteket. 

Ez a rendezvény nem csak a Nyugdíjas 

Egyesület tagjai, hanem a település összes 

időskorú emberét érintette.

A program összeállítása során fon-

tos szempont volt, hogy a résztvevő 

közönség jól érezze magát. A műsor 

előadói között szerepelt Szigeti Ferenc 

előadóművész, Nagy Lajosné az éneksze-

retetét mutatta be, Szilágyi Zoltán zenész 

a talpalávalót biztosította és az asszon-

ykórus szórakoztatta a közönséget.
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Biharugra önkormányzata – 
idősek közösségi rendezvénye

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

Meghívott vendég volt és köszöntöt-

te az egybegyűlteket Tolnai Péter 

a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, 

Hegedűsné Pörneki Renáta, az Ösvény 

Esélynövelő Alapítvány elnöke, Szrenka 

Pálné a Békés Megyei Nyugdíjas Szövet-

ség elnöke, továbbá az Országis Nyugdíjas 

Szövetség alelnöke.

Külön köszöntötték a legidősebb nőt 

és férfit.  Pogácsával, ebéddel és 

üdítővel kedveskedtek a rendezők. 

Visszajelzések alapján fontos volt ez 

a rendezvény az idős korosztálynak, 

alkalomként szolgált, hogy kimozdulja-

nak otthonaikból, a közösség és egy- egy 

jó beszélgetés kedvéért.
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Sarkad Város Önkormányzata által vezetett 
konzorcium

HÍRMONDÓ

Konzorciumi tagok

Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyhar-

sány 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

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.

A 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 társa-

dalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra 

vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gya-

rapítása.


