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A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2005. évi közhasznúsági jelentése

Az egyesület közhasznúsági fokozata:
"közhasznú".
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám:
1495.
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma:
Pk.60.003/1999

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

a számviteli beszámoló
a költségvetési támogatás felhasználása
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a cél szerinti juttatások felhasználása
a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege
2006. évi pénzügyi terv
2006. évi program terv

Bordány, 2006. május 22.

Börcsök Roland
elnök

I. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi számviteli beszámolója
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KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
adatok eFt-ban
Ssz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
a
b
c
d
e
1.
A. Befektetett eszközök (2-4
313
0
313
sorok)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
0
0
0
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
313
0
313
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
0
0
0
ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
117
0
450
6.
I. KÉSZLETEK
0
0
0
7.
II. KÖVETELÉSEK
0
0
0
8.
III. ÉRTÉKPAPIROK
0
0
0
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
117
0
450
10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
430
0
763
ÖSSZESEN (1. + 5 sor)
11.
C. Saját tőke (12-16 sorok)
117
0
530
12.
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT
425
0
117
TŐKE
13.
II.
0
0
0
TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
14.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
0
15.
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
-93
0
740
ALAPTEV.
16.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
-215
0
-327
VÁLL. TEV.
17.
D. Tartalék
0
0
0
18.
E. Céltartalék
0
0
0
19.
F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
0
0
0
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
0
0
0
KÖTELEZETTSÉGEK
21.
II. RÖVID LEJÁRATÚ
0
0
0
KÖTELEZETTSÉGEK
22.
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)
117
0
530
ÖSSZESEN
(11. + 17. + 18. + 19. sor)
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EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNY LEVEZETÉSE
2004. ÉVI ÁTHOZAT

117441 Ft

A) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

5974368 Ft

1.) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás alrendszeréből
c) más adományozótól
2.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
3.) Vállalkozás bevétel
4.) Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele (biip)
5.) Egyéb bevételek
C) BEVÉTELEK mindösszesen

5126912
69000
3228932
1828980
847456
929142
3908
925234
0
6903510

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb ráfordítások
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
Anyagi jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások

5234343
6596
1991013
0
3060978
0
175756
1256222
370971
365355

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Értékcsökkenési leírás

0 Ft

Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb ráfordítások
F) ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁSOK

435906
71990
12000
6490565

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-327080 Ft

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Ft
Ft
Ft
Ft

0 Ft

I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

-327080 Ft

J) Személyi jellegű ráfordítások
bérköltség
megbízási díjak
tiszteletdíjak
személyi jellegű egyéb költségek
személyi jellegű költségek közterhei

2356368
2356368
0
0
0
0

K) A szervezet által nyújtott támogatások
ebből pályázat útján nyújtott támogatások

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

0 Ft
0 Ft
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II. Beszámoló a szervezet számára 2005-ben biztosított költségvetési
támogatás felhasználásáról
A Kulturális és Szabadidős Egyesületnek 3.228.932 Ft volt a központi állami támogatásból
származó bevétele, az alábbiak szerint:
1. A Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága nem normatív, pályázati támogatásként a
„Játszd el gondolataid – interkulturális hidak építése” című projektünk megvalósításához
2.631.000 Ft támogatási összeget ítélt meg. Ebből az összegből a Mobilitás a projekt
kezdete előtt 1.973.250 Ft átutalt. A program összköltségvetése 1.255.492 Ft volt, a
pályázati támogatáshoz önrészt nem kellett biztosítani. Az egyesület személyes
közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások
biztosításával segítette a projekt megvalósítását.
Mivel a projekt költségvetése a görög partner visszalépése, illetve az utazási költségek
jelentős csökkenése miatt (a tervezett repülő helyett autóbusszal jöttek a résztvevők) nem
érte el az előzetesen átutalt 75%-os költséget sem, ezért az elszámolás lezárását követően a
717.758 Ft különbözetet vissza kell utalni a Mobilitás számlájára.
A pályázati elszámolás folyamatban van, a szakmai és pénzügyi beszámolót 2006. február
14-én megküldtük a Mobilitás felé, ahonnét még kisebb pótlásokat kértek.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
1255492
1255492
0
0
0
0
1255492

0
0
0
1255492

0
0
0
0

0
1255492

0
1255492

0
0

2. A Nemzeti Civil Alapprogram nem normatív, pályázati támogatásaként „A bordányi KÖR,
mint szolgáltatásszervezési módszer az önkéntes munka elismerésének technikája a civil
szektorban” című projektünk megvalósulását 500.000 Ft1-tal segítette. A program
összköltségvetése 842.699 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 342.699 Ft önrészt
biztosítottunk: 52.699 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 290.000 Ft-ot tett ki a
személyes közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a
szolgáltatások biztosítása.
A pályázati elszámolást, a szakmai és pénzügyi beszámolót 2006. február 10-én a Magyar
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának megküldtük. A kincstár
hiánypótlásra hívta fel a figyelmünket. A hiánypótlást 2006. március 22-én megküldtük.

1

A 500.000 Ft támogatásból 250.000 Ft-ot 2005-ben, 250.000 Ft-ot 2006-ban, az elszámolás lezárását követően
utal át a Magyar Államkincstár, így a 2005. évi pénzügyi adatoknál csak a 250.000 Ft-tal számoltunk.
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Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
552699
500000
52699
49352
3000
330347
170000

49000
0
281000
170000

352
3000
49347
0

290000
842699

0
500000

290000
342699

3. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Faluvédő fiatalok Bordányban” című projektünk megvalósulását 70.000 Ft-tal támogatta.
A program összköltségvetése 182.096 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 112.096 Ft önrészt
biztosítottunk: 52.096 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 60.000 Ft-ot tett ki a
személyes közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a
szolgáltatások biztosítása.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005.
decemberében megtörtént.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
122096
70000
52096
13500
2000
91596
15000

13500
1500
40000
15000

0
500
51596
0

60000
182096

0
70000

60000
112096

4. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Szúnyoglövő tábor - újabb fiatalok partraszállása” című projektünk megvalósulását
200.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 351.409 Ft volt, a pályázati
támogatáshoz 151.409 Ft önrészt biztosítottunk, amely készpénzben állt rendelkezésre.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005.
decemberében megtörtént.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
351409
200000
151409
0
0
200000
151409

0
0
200000
0

0
0
0
151409

0
351409

0
200000

0
151409
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5. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Kistérségi információs kiadvány a bordányi Eurodesk iroda, a Bordányi Ifjúsági
Információs Pont és a Teleház Információs és Szolgáltató Központ népszerűsítésére” című
projektünk megvalósulását 130.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 177.500
Ft volt, a pályázati támogatáshoz 47.500 Ft önrészt biztosítottunk, amely készpénzben állt
rendelkezésre.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005.
decemberében megtörtént.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
0
0
0
0
0
107500
70000

0
0
107500
22500

0
0
0
47500

0
177500

0
130000

0
47500

6. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Multiplikátor-képző program ifjúságsegítők, kortárssegítők részére” című projektünk
megvalósulását 100.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 184.000 Ft volt, a
pályázati támogatáshoz 84.000 Ft önrészt biztosítottunk: 9.000 Ft készpénzben állt
rendelkezésre, míg 75.000 Ft-ot tett ki a személyes közreműködés, a társadalmi munka,
dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosítása.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005.
decemberében megtörtént.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
0
0
0
4000
2000
0
103000

0
0
0
100000

4000
2000
0
3000

75000
184000

0
100000

75000
84000

7. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltsége munkatapasztalat szerző
foglalkoztatás támogatására benyújtott kérelmünket 547.200 Ft-tal támogatta. Az egy fő,
pályakezdő munkanélküli foglalkoztatásának béréhez 80% támogatást biztosítottak.
Elszámolásaink alapján 2005-ben 387.600 Ft-t átutalása történt meg. A program 2005-ös
összköltségvetése 668.865 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 281.265 Ft önrészt
biztosítottunk, ebből a teljes összeg, 281.265 Ft készpénzben állt rendelkezésre.
A pénzügyi elszámolás benyújtásra - a támogatás lejárta után -, várhatóan 2006. március
végén kerül sor.
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Cél

A program 2005. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
668865
387600
281265
0
0
0

Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
668865

0
387600

0
281265

8. Az adófizető magánszemélyek egyesületünk javára a személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlásaiból 43.082 Ft-ot juttattak. Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága
egyesületünk nyilatkozata alapján ezt az összeget át is utalta a bankszámlánkra. A 43.082
Ft-ot a közhasznú feladataink biztosítására fordítottuk.

III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2005.
eFt

Induló Tőke
Tárgyi eredmény

1999.
0
48

2000.
48
120

2001.
120
346

2002.
346
213

2003.
213
425

2004.
425
117

2005.
117
530

Vált.
-308
413

IV. A cél szerinti juttatások felhasználása
Az egyesület 2005. évben a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen,
amelyek a községünkben megrendezett állandó és alkalmi kiállításoknak biztosítottak méltó
hátteret.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2005
Azonosító
HU-11-047-2005-R2
NCA00565/22/05B00

IFJ-GY-DA-05-A-003
IFJ-GY-DA-05-TÁ-0005
IFJ-GY-DA-05-D-0002

IFJ-GY-DA-05-C-0001

Megnevezés
„Játszd el gondolataid” –
interkulturális hidak építése
„A bordányi KÖR, mint
szolgáltatásszervezési módszer az
önkéntes munka elismerésének
technikája a civil szektorban”
„Faluvédő fiatalok Bordányban”

Támogató
Mobilitás Európai Fejlesztési
Igazgatóság
Nemzeti Civil Alapprogram

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
Tanács
„Szúnyoglövő tábor – újabb
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
fiatalok partraszállása”
Tanács
„Kistérségi információs kiadvány a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
bordányi Eurodesk iroda, a
Tanács
Bordányi Ifjúsági Információs Pont
és a Teleház Információs és
Szolgáltató Központ
tevékenységének népszerűsítésére”
„Multiplikátor-képző program
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
ifjúságsegítők, kortárssegítők
Tanács
részére”

Ft
1.973.250
250.000

70.000
200.000
130.000

100.000
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Azonosító

IFJ-TÁ-04-B-H-0365

Megnevezés
Az adófizető magánszemélyek
személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlása
Munkatapasztalat szerző
foglalkoztatás támogatása
„Szúnyoglövő tábor –
Terepgyakorlaton a Kulturális és
Szabadidős Egyesület tagjai
(közösségépítés,
problémamegoldás, ismeretátadás
különböző módszerekkel)”
Ifjúságsegítő szakember
foglalkoztatásának támogatása
Önkormányzati mecenatúra
támogatás

Önkormányzati mecenatúra
támogatás
Önkormányzati mecenatúra
támogatás
2004. évi IV. negyedévi
önkormányzati támogatás
Civil szervezet működésének
támogatása
Az egyesület működésének és
rendezvényeinek támogatása
Az egyesület működésének és
rendezvényeinek támogatása
Az egyesület működésének és
rendezvényeinek támogatása
Az egyesület működésének és
rendezvényeinek támogatása
Alapítótól kapott támogatás (tagdíj)

Támogató

Ft

APEH Csongrád Megyei
Igazgatósága

43.082

Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ Szegedi Kirendeltsége
Mobilitás

387.600

Bordány Község
Önkormányzata
Bordány Község
Önkormányzata, Sólyáné
Sárközi Ágnes önkormányzati
képviselő
Bordány Község
Önkormányzata, Kiss-Patik
Péter önkormányzati képviselő
Bordány Község
Önkormányzata, Fodor Csaba
önkormányzati képviselő
Bordány Község
Önkormányzata
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség

1.200.000

75.000

10.880

50.000

50.000

95.100
26.000

Fodor Péter

130.000

Tanács Gábor

120.000

Kiss-Patik Péter

127.000

Szilágyiné Tari Gyöngyi
az egyesület tagsága

Összesen:

20.000
69.000
5.126.912

VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2005-ben
Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.
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VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2005.
1. Pályázati programok:
a) Lezárult pályázati programok
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005-ben a Mobilitás Európai Fejlesztési
Igazgatósághoz nyújtott be pályázatot „Játszd el gondolataid – interkulturális hidak
építése” címmel. A projekt célja: a litván, bolgár és magyar fiatalok megismerték egymás
kultúráját, hagyományait, szokásait, különösen a szociális és földrajzi okok miatt hátrányos
helyzetű népcsoportokat. A különböző művészeti ágakat kedvelő fiatalok megfogalmaztak
egy mindannyiuk helyzetét jellemző közös mottót, amelyet egy színpadi művel fejeztek ki. A
produkciót a nyitott zárónapon adták elő a bordányiaknak.
A csereprogramban 15 fiatal, egy képző és önkéntesek vettek részt. A projekt végterméke
többek közt a hét során készített színpadi díszlet, valamint a hét eseményeiről és a zárónapról
készített DVD. A program összköltségvetése 1.255.492 Ft volt, a pályázati támogatáshoz
önrészt nem kellett biztosítani. Az egyesület személyes közreműködés, a társadalmi munka,
dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosításával segítette a projekt
megvalósítását.
A Nemzeti Civil Alapprogram nem normatív, pályázati támogatásaként „A bordányi KÖR,
mint szolgáltatásszervezési módszer az önkéntes munka elismerésének technikája a civil
szektorban” című projektünk megvalósulását 500.000 Ft2-tal segítette. A program
összköltségvetése 842.699 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 342.699 Ft önrészt biztosítottunk:
52.699 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 290.000 Ft-ot tett ki a személyes
közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások
biztosítása.
A program célja volt, hogy a kistérség civil szervezeteinek tagjaiból egy olyan kreatív
csoportot hozzunk létre, amely megoldásokat talál a településeken belüli élethelyzetekre,
tovább viszi a már elért eredményeket. A későbbiekben működtetni tudják az elsősorban civil
kezdeményezésből létrejött civil intézményrendszert. A projekt célkitűzése volt, hogy a
résztvevők olyan képességeket és készségeket sajátítsanak el, amelyek alkalmassá teszik őket
a vezetői szerepre. Megtanulták szervezetük, annak tagjai által megfogalmazott igények
mentén megvalósuló programok megszervezésének, lebonyolításának folyamatát. Mindezek
megvalósításához elsajátították a KÖR rendszer munkájukba való bekapcsolásának
módszereit. A hétvégés képzésen 20 fiatal vett részt a Homokháti kistérség településeiről.
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Faluvédő fiatalok Bordányban” című projektünk megvalósulását 70.000 Ft-tal támogatta.
A program összköltségvetése 182.096 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 112.096 Ft önrészt
biztosítottunk: 52.096 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 60.000 Ft-ot tett ki a személyes
közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások
biztosítása.
A korábbi években is már megrendezett program hatására létrejött egy olyan közösség,
amelyben a gyerekek, fiatalok évről-évre barátként üdvözlik egymást újra. A Nyári Napközis
és Faluvédő Táborban a fiatalok az mellett, hogy együtt vannak, szórakoznak, felvállalják
azokat a munkákat is, amellyel megvalósulhatnak olyan a faluvédés és területrendezés
2

A 500.000 Ft támogatásból 250.000 Ft-ot 2005-ben, 250.000 Ft-ot 2006-ban, az elszámolás lezárását követően
utal át a Magyar Államkincstár, így a 2005. évi pénzügyi adatoknál csak a 250.000 Ft-tal számoltunk.
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szempontjából szükséges feladatok, amelyre egyébként egyáltalán nem, vagy csak évek
múlva és részleteiben kerülhetne sor.
A táborban résztvevő fiatalok, a kialakított munkacsoportoknak köszönhetően olyan
készségfejlesztő tréningen vettek részt, amely segítségével a mindennapi életükhöz,
boldogulásukhoz szükséges tapasztalatokat sajátíthattak el a saját képességeikhez igazodva,
játékos formában.
Fontos, hogy a program résztvevőiből nagyszámban kerülnek ki azok a fiatalok, akik a
településen megkezdett ifjúságfejlesztő munka utánpótlását jelentik a hét során is kialakuló
baráti kapcsolatoknak is.
A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor zárása minden évben a Gyermek- és Ifjúsági Nap. Ez az
alkalom kulcsszerepet tölt be a generációk közötti kapcsolat továbbfejlesztésében. Alkalom
nyílik arra, hogy az idősebb generációk betekinthessenek a fiatalabbak életébe, munkájukkal,
ötleteikkel segíthessék a fiatalok törekvéseit, célkitűzéseit.
A Nyári Napközis és Faluvédő Táborban, 2005-ben összesen 40 fiatal részt az egy hét során.
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005-ben a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács
nyújtott be pályázatot „Szúnyoglövő tábor - újabb fiatalok partraszállása” címmel. A
projekt célja: közösségszervezés, a helyben élő fiatalok problémáinak megoldása,
kortárssegítők bevonásával és a modern, digitális technika eszközeivel. Filmkészítés,
információk, kész megoldások eljuttatása a nem aktív fiatalokhoz.
A táborban 20 fiatal vett részt. A projekt végterméke többek közt a „DELETE” című ifjúsági
film lett, amely a GYIN 3.5 keretében bemutatásra került, illetve a Bordányi Ifjúsági
Információs Pont kikölcsönözhető. A program összköltségvetése 351.409 Ft volt, a pályázati
támogatáshoz 151.409 Ft önrészt biztosítottunk, amely készpénzben állt rendelkezésre.
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Kistérségi információs kiadvány a bordányi Eurodesk iroda, a Bordányi Ifjúsági
Információs Pont és a Teleház Információs és Szolgáltató Központ népszerűsítésére”
című projektünk megvalósulását 130.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése
177.500 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 47.500 Ft önrészt biztosítottunk, amely
készpénzben állt rendelkezésre.
A 4300 példányban elkészített kiadvánnyal az volt a célunk, hogy mind Bordányban, mind a
Homokháti kistérség településein megtalálható közösségi színtereken a projekt keretében
elkészült kiadvány elérhetővé váljon mind a fiatalok, mind az őket támogató, segítő helyi
kortárssegítők, ifjúságsegítők számára. A kiadvány segítségével könnyedén elérhetővé válnak
mind az intézmények, mind az ott dolgozó szakemberek elérhetőségei, az igénybe vehető
szolgáltatások és a nyitva tartás is. A mindennapi kapcsolattartásban nagy segítségünkre
vannak a településeken működő teleházak, így az ő elérhetőségük is belekerült a kiadványba.
A célcsoporthoz elsősorban a partnerirodákon, teleházakon és a postán keresztül juttattuk el.
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Multiplikátor-képző program ifjúságsegítők, kortárssegítők részére” című projektünk
megvalósulását 100.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 184.000 Ft volt, a
pályázati támogatáshoz 84.000 Ft önrészt biztosítottunk: 9.000 Ft készpénzben állt
rendelkezésre, míg 75.000 Ft-ot tett ki a személyes közreműködés, a társadalmi munka,
dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosítása.
A projekt célja volt, hogy a céltelepüléseken működő szervezetek közt egy-egy multiplikátor
bevonásával olyan hálózatszerű működés valósuljon meg, amelyek a falusi fiatalokat a
társadalomba való beilleszkedésben, álláskeresésben segítik, és módot nyújtanak az ezzel
kapcsolatos ismeretek megszerzésére, a kedvező beállítódás formálására.
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A multiplikátor-képző programban 20 fő vett részt. A képzést 2 fő előadó és 3 fő szervező
segítette.
b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok
„Fiatalok a KÖRben – az önkéntes munka elismerése az ifjúsági szervezetek
munkájában” címmel adtunk be pályázatot a Mobilitáshoz. A pályázat célja, az önkéntes
munka elismerésére szolgáló KÖR rendszer megismertetése, és elsősorban a
programszervezésbe, szervezeti kommunikációba való beépítés lehetőségeinek és
buktatóinak, gyakorlati tapasztalatainak megismertetése volt. Hosszú távon azt szerettük
volna elérni, hogy a fiatalok felismerjék, hogy egy változtatható rendszerben élünk,
környezetünk szabályai megváltoztathatók, és legyenek motiváltak és felkészültek arra, hogy
változtassanak. A program pályázati támogatást nem nyert.
„A Bordányi Ifjúsági Információs Pont és az Eurodesk iroda berendezése” címmel
adtunk be pályázatot a Mobilitáshoz. A pályázat keretében beszerzésre került volna egy
tárgyalóasztal, 8 db kartámlás szék, 2 db iratszekrény és 1 db polc is. A program pályázati
támogatást nem nyert.
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiumához adott be működési célú pályázatot
az egyesület. A személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadások
mérséklésére beadott program pályázati támogatást nem nyert.
Jelenleg egy pályázatunk van folyamatban. A Mobilitáshoz decemberben nyújtottuk be „A
Bordányi Ifjúsági Információs Pont fejlesztése” című pályázatunkat, amellyel szeretnénk
lehetővé tenni az információs pont mobilitásának megteremtését, ezáltal a helyben és a
Homokháti kistérségben működő ifjúsági szervezetekhez, közösségekhez való közvetlen
eljutást. A biip 2005. áprilisától eurodesk végpontként is működik, azonban ilyen jellegű
szolgáltatásai a települések közti távolságok miatt nehezen jutnak el a kistérségbe, minden
településre. Az eszközfejlesztés rövidtávon azonnal megoldást jelentene a problémára, hosszú
távon pedig generáló erő lehet a hálózati együttműködés megvalósításában, a kistérségben
működő ifjúsági irodák, közösségi terek motiválásában. A pályázat megvalósítását támogatta
a Mobilitás, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
c) Vállalkozói tevékenységek
A Kulturális és Szabadidős Egyesület üzemelteti a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot. A
az információs pont tevékenysége során elsősorban a község lakóinak érdekében fejti ki
tevékenységét. A biip szolgáltatásaival, programjaival igyekszik a falu valamennyi
korosztályát megcélozni. E céljainak megvalósítása érdekében minden réteg számára nyitott
irodai szolgáltatásaival, valamint információs köreit igyekszik úgy kialakítani, hogy a
legszélesebb társadalmi igényeket elégítse ki. A szolgáltatások között megtalálhatjuk éppúgy
a fénymásolást, a szövegszerkesztést, mint az internetezést vagy a számítógépes játékokat. A
pont tanfolyamokat, programokat szervez a fiatalok, a középkorosztály, és az idősebb korúak
számára. E tevékenységei mellett befogadó "intézményként" felkarolja a helyi civil
kezdeményezéseket, otthont ad a civil szervezetek számára, közösségi színtérként működik. A
Bordányi Ifjúsági Információs Pontban végzi működését a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat és a Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetség, valamint az információs iroda helyet ad a
Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának Koordinációs Központjának
is. Kapcsolatot tart fenn a helyi, regionális, megyei és országos szervezetekkel,
intézményekkel, hivatalokkal, szövetségekkel, és szakmai szervezetekkel, hogy a lakosság
egyes rétegeinek, pl.: vállalkozók igényeit is ki tudja szolgálni.
Az egyesület vállalkozásból származó bevétele 2005. évben 929.142 Ft volt, ebből a
vállalkozói bevétel, amely a banki kamatból származik 3.908 Ft, míg a Bordányi Ifjúsági
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Információs Ponttal kapcsolatosan realizált cél szerinti tevékenységből származó bevétel
925.234 Ft volt. A vállalkozással kapcsolatos kiadás 2005-ben 1.256.222 Ft volt.
Az előző adatokból is látszik, hogy a Bordányi Ifjúsági Információs Pont továbbra is
veszteségesen működik, hiszen 2005. évben is „mínusszal” zárt, azonban az ifjúsági egyesület
vezetése a fenti célok elérése érdekében továbbra is működtetni kívánja a szolgáltató
központot.

2. Érdekérvényesítés
Az egyesület célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása,
érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és
térségében. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a
hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek
fejlesztése a közösség érdekében.
Ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való
zökkenőmentes csatlakozás is megvalósul.
A Kulturális és Szabadidős Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttműködik a
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal és a helyi Érdekegyeztető Tanáccsal.

3. A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
a) Saját újság, a b.i.l.d. szerkesztése és terjesztése
A b.i.l.d. című újság a teleházzal egyidős, 2000. áprilisában jelent meg az első szám, és
általában havi rendszerességgel azóta is eljut a Bordányban élőkhöz. Fő feladata az
információk eljuttatása a fiatalokhoz, és természetesen híradás az egyesület életéről,
beszámoló a programokról, a helyi fiatalok mindennapjairól, az őket foglalkoztató témákról.
A lendületes, fiatalos hangvételű, sok képpel, érdekességgel teletűzdelt havilap mára már
nagyon közkedvelté vált mind a fiatalok, mind szülei körében, az olvasottságát vizsgáló
felmérések bebizonyították, hogy annak ellenére, hogy csak feleakkora példányszámban
jelenik meg, mint az önkormányzat által kiadott Bordányi Napló című újság, mégis kétszeres
az olvasottsága. Az újság minden munkafeladatát fiatalok végzik egészen a nyomdai
előkészítésig, a nyomdai munkákat már természetesen vállalkozó végzi. A gyerekek, fiatalok
írják a cikkeket, ők készítik a fényképeket, grafikákat, nekik kell tördelni, beszerkeszteni a
lapot. És mivel saját magukról írnak, a siker sem maradhat el. Az újság jó lehetőség arra is,
hogy az egyesületet, az ifjúsági programokat támogatókat megjeleníthesse a közhasznú
szervezet.
b) Saját honlapok - www.telecity.hu és www.bordanynet.hu - működtetése
A telecity.hu honlapon elsősorban a Kulturális és Szabadidős Egyesület életéről,
programjairól szóló információkat, képeket közölnek az oldal szerkesztői, akik ugyancsak a
megcélzott korosztály képviselői. De megtalálható a Bordányi Mozi műsorajánlója, egy
falfirka oldal, ahová bárki felírhatja véleményét, gondolatait, sőt a b.i.l.d. című újság
megjelent cikkei is felkerülnek ide elektronikus formában. Az oldalon található a „city” oldal,
ahol olyan teleházzal rendelkező, települések térképei vannak összeollózva, akik
együttműködnek az egyesülettel, vagy részt vesznek annak valamely projektjében.
A Kulturális és Szabadidős Egyesület, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal
közösen működteti a www.bordanynet.hu honlapot, amelyen az egyesület és az ifjúsági
önkormányzat hírei, a fiatalokkal kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A
weblap működtetése a bordányNET program keretén belül valósul meg.
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c) Bordányi Amatőr Színjátszó Kör
Kulturális és Szabadidős Egyesület szerves részeként működik a Bordányi Amatőr Színjátszó
Kör, amely 2002. decemberében alakult. Tagjai többségében általános és középiskolás
fiatalok, de a munkába örömmel kapcsolódtak be az idősebb generáció tagjai is. Jelenleg 15
fős társulattal dolgozik.
A színjátszó kör minden évben két alkalommal, a Bordányi Kultúra Napján és a Gyermek és
Ifjúsági Napon új produkcióval áll a helybeliek elé. 2004-ben a „Flórián” című darabot vitték
színre, és adták elő több száz fős közönségek előtt, nagy sikerrel. Jelenleg Marth P. Ildikó:
Kukás Guru című darabjával szerepelnek a közönség előtt. A színdarabot a BASZK már
előadta az országos színjátszó találkozón Adácson, a hazai bemutatóra a IV. Bordányi Kultúra
Napján került sor.
Emellett a különböző kulturális rendezvényekből is kiveszik a részüket, legutóbb a március
15-i ünnepségen adtak elő önálló műsort a színjátszók. Az átfogó műsor keretében verset
szavaltak, énekeltek és koreográfiát állítottak össze a forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezve. A tömegjelenet szereplőjeként a falu ifjúsága is belekóstolhatott a színjátszók
munkájába.
A szomszéd községekben vállalt vendégszerepléseket azért teljesítik szívesen, mert szeretnék,
ha erősödne a kapcsolat a Homokhátság települései, az itt élő fiatalok között.
d) b.i.l.d. BFC
2001-ben alakult a Kulturális és Szabadidős Egyesület kezdeményezésére a b.i.l.d. BFC
teremlabdarúgó csapat. A kéthetente tartott rendszeres edzések a téli időszakban is
mozgáslehetőséget biztosítanak a fiataloknak. A téli kupabajnokság nagy esemény
Bordányban, évről évre szülőkből, iskolatársakból álló komoly rajongótábor szurkol a
focistáknak.
A b.i.l.d. BFC rendszeresen vendégszerepel a szomszédos községek terem-labdarugó
mérkőzésein. A csapat nevével és a mezeken olvasható b.i.l.d. rövidítéssel a Kulturális és
Szabadidős Egyesület havonta megjelenő információs kiadványát népszerűsíti.
e) Bordányi Baráti Kör, a fiatalok önkéntes munkájának elismerésére
A Bordányi Baráti Kör a teleházzal párhuzamosan alakult meg, Szendrő-Szupi József: A
KÖR című könyvének hatására. A KÖR valójában egy olyan jól átgondolt rendszer, amely
tökéletesen alkalmas arra, hogy egy-egy közösségen belül becsületesen, félreértések nélkül
tudják elszámolni a közösségért, az egyénekért végzett önkéntes munkát. A körnek jelenleg
75 fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek megvalósulását,
önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek működtetéséhez.
Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan,
elektronikusan rögzített formában létező pénz, de mégis a közösségen belül elfogadott
fizetőeszközzé vált.

4. Fontos eseményeink:
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi legnagyobb rendezvénye, az augusztusban
megrendezésre került a „Játszd el gondolataid – interkulturális hidak építése” elnevezésű
nemzetközi csereprogram volt, melynek keretében a litván, bolgár és magyar fiatalok
megismerték egymás kultúráját, hagyományait, különösen a szociális és földrajzi okok miatt
hátrányos helyzetű népcsoportokat. A különböző művészeti ágakat kedvelő fiatalok
megfogalmaztak egy mindannyiuk helyzetét jellemző közös mottót, amelyet egy színpadi
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művel fejeztek ki. A produkciót a nyitott záronapon adták elő a bordányiaknak. A
csereprogramban 15 fiatal, egy képző és önkéntesek vettek részt.
Az egyesület hagyományos rendezvénye a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor, amely
minden év júliusában kerül megrendezésre. Az általános iskolásoknak szervezett programon,
2005-ben 40 fő, elsősorban tanyán élő, szegény szülők gyerekei jelentkeztek, akik számára ez
az egy hét jelentette az igazi nyaralást.
Júliusban egy másik tábor, a Szúnyoglövő tábor is megrendezésre kerül, de itt már csak az
egyesület tagjai vesznek részt. A Zánkán, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban eltöltött hét
során képességfejlesztő, szituációs és önismereti feladatokkal foglalkoznak az egyesületi
tagok, persze de azért a nyaralásra is jutott idő a magyar tenger partján, a táborban 20 fő vett
részt.
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont 2000. áprilisa óta várja ügyfeleit, ez alkalomból minden
év negyedik hónapjában a biipnap is megrendezésre kerül. Ilyenkor különböző akciók,
meglepetések várják a „biipeseket”. Az egész évet tekintve, a Bordányi Ifjúsági Információs
Pont - 2005-ben a Faluház felújítása ellenére - több mint 4000 regisztrált ügyfele volt.

5. Személyi feltételek
Egyesületünk 2005. január 1-től 2005. március 15-ig 1 fő főállású alkalmazottat
foglalkoztatott, majd a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásának köszönhetően
2005. március 16. és december 31. között további egy fő munkatapasztalat szerző, pályakezdő
fiatal alkalmazottat tudott foglalkoztatni a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, aki
ugyancsak napi nyolc órában kulturális szervezőként dolgozott az ifjúsági információs
irodában.
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VIII. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi Közhasznúsági
jelentésének közzététele
A gazdálkodás legfőbb adatai:
2004. évi áthozat:
A) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás alrendszeréből
c) más adományozótól
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Vállalkozási bevétel
Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
Egyéb bevételek
C) BEVÉTELEK mindösszesen

117441 Ft
5974368 Ft
5126912 Ft
69000 Ft
3228932 Ft
1828980 Ft
847456 Ft
929142 Ft
3908 Ft
925234 Ft
0 Ft
6903510 Ft

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

-327080 Ft

IX. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2006. évi pénzügyi terve
BEVÉTELEK
Támogatások
Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
OFA támogatása (vagy támogatás hiányában NCA forrás)
Képviselői mecenatúra alap
Pályázati forrás (NCA, Mobilitás, egyéb)
Közhasznú tevékenység bevétele
Tagdíjak
Tagdíjbefizetés
Vállalkozási tevékenységek bevétele
Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele
Banki kamat
Összes bevétel:

5715000 Ft
633750 Ft
1116000 Ft
100000 Ft
3865250 Ft
500000 Ft
80000 Ft
80000 Ft
705000 Ft
700000 Ft
5000 Ft
7000000 Ft

16

KIADÁSOK
1. Egyesület működtetése
1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft
1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft
1.4. Képzések költségei
1.5. Kommunikációs költségek 12 hónapx5000Ft
1.6. Utazási költségtérítés 12 x 5000 Ft
1.7. Bérköltség 12 hónap x 62.500 Ft
1.8. Járulékok 12 hónap x 21.950 Ft
1.9. Tervezett programok, projektek költségei
2. Eurodesk Iroda működtetése
2.1. Munkatárs tiszteletdíja 12x30000Ft
2.2. Marketing tevékenység 12x8000Ft
2.3. Egyéb költségek 12x1000Ft
3. Bordányi Amatőr Színjátszó Kör működtetése
3.1. Technikai eszközök vásárlása
3.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarabx30000 Ft
3.3. Marketingköltség
3.4. Kommunikációs költségek 12 hónap x 2500 Ft
4. Bordány Futball Club működtetése
4.1. Mosás költségei
4.2. Ásványvíz
4.3. Futball labda 3 db
5. Bordányi Baráti Kör működtetése
5.1. Nyomtatványok költségei 12 hónap x 1000Ft
5.2. Kommunikációs költségek 12 hónap x 1000 Ft
6. www.telecity.hu oldal működtetése
6.1. Domain név karbantartási költsége 12 hónap x 2000 Ft
6.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap x 2000 Ft
7. Bordányi Ifjúsági Információs Pont működtetése
7.1. 12 hónap x 62.500 Ft
7.2. Járulékok 12 hónap x 21.950 Ft
7.3. Alkalmazott útiköltség térítése
7.3. Fénymásoló szervízdíja 12 hónap x 4000 Ft
7.4. Telefon előfizetési díja 12 hónap x 7250 Ft
7.5. Internet hozzáférés költsége 12 hónap x 2000Ft
7.6. Telefonköltség szervezéshez
7.7. Marketingköltség
7.8. Irodaszerek 12 hónap x 1000Ft
7.9. Nyomtatványok, kellékek
7.10. Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása
7.11. Beruházások
7.12. b.i.l.d. című újság kiadása 12 hónap x 45000
Összes kiadás

3970600 Ft
18000 Ft
12000 Ft
12000 Ft
10000 Ft
60000 Ft
60000 Ft
750000 Ft
263400 Ft
2785200 Ft
468000 Ft
360000 Ft
96000 Ft
12000 Ft
165000 Ft
60000 Ft
60000 Ft
15000 Ft
30000 Ft
50000 Ft
15000 Ft
20000 Ft
15000 Ft
24000 Ft
12000 Ft
12000 Ft
48000 Ft
24000 Ft
24000 Ft
2274400 Ft
750000 Ft
263400 Ft
60000 Ft
48000 Ft
87000 Ft
24000 Ft
60000 Ft
20000 Ft
12000 Ft
50000 Ft
60000 Ft
300000 Ft
540000 Ft
7000000 Ft
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X. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2006. évi programterve
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2006. évre vonatkozó programjait is a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve dolgozta ki, és kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében helyi fiatalokból, önkéntes segítőkből, és a fiatalokkal foglalkozó
szakemberekből összeállított öt munkacsoportban végeztük a tényleges munkát. A
helyzetelemzések, SWOT analízisek és az ötletbörzék eredményeinek feldolgozását követően
részletes cselekvési tervek kerültek kidolgozásra. A cselekvési tervek összegyúrásából
születtek meg a konkrét programok. 2006. évre öt kiemelt területet céloztunk meg: A
bordányNET program célja a település informatikai fejlesztése. Ezen belül elsősorban a
következő feladatokat szeretnénk megoldani: információs honlapok (bordanynet.hu,
telecity.hu) működtetése; helyi internetezési szokások feltérképezése; az elektronikus
levelezés, ügyintézés népszerűsítése; az iskolai informatikai rendszer fejlesztésének
támogatása; új internetes szerver vásárlása és fenntartása; informatikai fejlesztések
ösztönzése. Az EGÉRHÁZ program célja az ifjúság helyzetbe hozása és helyben tartása. Itt a
következő feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági elképzelésekhez;
a Teleház Információs és Szolgáltató Központ működtetése és továbbfejlesztése;
igényfelmérés, adatbázisok létrehozása; képzések, képességfejlesztő tréningek,
tapasztalatcserék szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerző programok szervezése;
nyári- és idénymunkák megszervezése közvetítése; közösségi tér biztosítása; a fiatalok
életviteléhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása; információkhoz való hozzáférés
biztosítása, tanácsadás; fiatal vállalkozók segítése; rendezvényszervezés; nyelvtanulás
elősegítése; külföldi csereprogramok szervezése; kistérségi teleház-hálózat kiépítésének és
működtetésének koordinálása; a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor és a Gyermek- és Ifjúsági
Nap ez évi megrendezése; programgeneráló folyamatok elindítása, alkotó-csoportok,
közösségek létrehozása; könyváruház üzemeltetése. Az életTÉR program az egészséges,
sportos életmód megteremtésével, a környezetvédelemmel foglalkozik. Ennek keretében
számos kiemelt cél került megfogalmazásra, így többek között a Fém- és papírhulladék
gyűjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi sport- és szabadidős tevékenységek
létrejöttének és működésének támogatása; szemétszüretek szervezése, ezek segítségével a
község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók megszervezése; egyéb
felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen. A hangerő program fő célja a helyi
demokrácia, a kisközösségek, a civil szektor erősítése. Főbb elemei: diákönkormányzat
létrehozásának támogatása; a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működtetése; a
Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata Koordinációs Központjának
működtetése; a helyi ifjúsági média megerősítése; közösségfejlesztés; a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzati választások előkészítése és lebonyolítása; demokratikusan működő civil
szervezetek segítése, támogatása; európai közösségi minták megismertetése. A reCULTURa
programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tűzték ki maguk elé. Ez évi terveik
között szerepel a Bordányi Mozi újbóli működtetése; a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör
működésének támogatása; alkalmi és állandó kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra
Napja szervezése és lebonyolítása; egy Bordányi Amatőr Színjátszó Találkozó szervezése és
lebonyolítása; a Bordányi Esték rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; valamint
helyi kulturális kezdeményezések felkarolása, támogatása. Természetesen minden
programhoz számos rendezvény társul. 2006. évre a konkrét programtervet az idén is a
munkacsoportok készítik majd el.
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