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I. A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2006. évi számviteli beszámolója 

 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

adatok eFt-ban 
Ssz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2-4 

sorok) 
313 313 313 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 313 313 313 
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖK 
0 0 0 

5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 450 530 735 
6. I. KÉSZLETEK 0 0 0 
7. II. KÖVETELÉSEK 0 80 0 
8. III. ÉRTÉKPAPIROK 0 0 0 
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 450 450 735 
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

ÖSSZESEN (1. + 5 sor) 
763 843 1048 

11. C. Saját tıke (12-16 sorok) 530 430 1048 
12. I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT 

TİKE 
117 430 763 

13. II. 
TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 

0 0 0 

14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK  0 0 0 
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

ALAPTEV. 
740 740 786 

16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLL. TEV. 

-327 -327 -501 

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 

KÖTELEZETTSÉGEK 
0 0 0 

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

22. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) 
ÖSSZESEN  
(11. + 17. + 18. + 19. sor) 

530 843 1048 
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EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNY LEVEZETÉSE 
 

2005. ÉVI ÁTHOZAT 450386 Ft 

   

A) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12055670 Ft 

1.) Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 10608656 Ft 

       a) alapítótól  141100 Ft 

       b) államháztartás alrendszerébıl 8267556 Ft 

       c) más adományozótól 2200000 Ft 

2.) Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel  1447014 Ft 

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE  1545812 Ft 
3.) Vállalkozás bevétel  3433 Ft 

4.) Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele (biip) 1542379 Ft 

5.) Egyéb bevételek 0 Ft 

C) BEVÉTELEK mindösszesen 13601482 Ft 
   
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 11269954 Ft 
Anyag jellegő ráfordítások 0 Ft 

Személyi jellegő ráfordítások 101418 Ft 

Értékcsökkenési leírás 0 Ft 

Egyéb költségek 159152 Ft 

Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Ft 

Egyéb ráfordítások 11009384 Ft 

E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 2047368 Ft 
Anyagi jellegő ráfordítások 377777 Ft 

Személyi jellegő ráfordítások 963407 Ft 

Értékcsökkenési leírás 0 Ft 

Egyéb költségek 559180 Ft 

Pénzügyi mőveletek ráfordításai 113205 Ft 

Egyéb ráfordítások 33799 Ft 

F) ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁSOK 13317322 Ft 
   
G) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY 284160 Ft 
   
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 Ft 
   
I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY 284160 Ft 

 
J) Személyi jellegő ráfordítások  Ft 
bérköltség  1434450 Ft 

megbízási díjak  130000 Ft 

tiszteletdíjak 0 Ft 

személyi jellegő egyéb költségek 0 Ft 

személyi jellegő költségek közterhei 514677 Ft 
   
K) A szervezet által nyújtott támogatások 0 Ft 
ebbıl pályázat útján nyújtott támogatások 0 Ft 
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II.  Beszámoló a szervezet számára 2006-ben biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásáról 

 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesületnek 8.267.556 Ft volt a központi állami támogatásból 
származó bevétele, az alábbiak szerint: 
 
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati 

támogatásaként egyesületünk 2005. évi mőködési költségeihez 300.000 Ft-tal segítette. A 
pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben megtörtént.  

 
2. A Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága nem normatív, pályázati támogatásként a 

„Információ -Részvétel – Facilitálás” címő projektünk megvalósításához 14733 €, a 
szerzıdésben rögzített 278,68 Ft-os árfolyamon 4.105.792 Ft támogatási összeget ítélt 
meg. Ebbıl az összegbıl a Mobilitás a projekt kezdete elıtt 3.079.500 Ft-ot átutalt. A 
program összköltségvetése 3.720.119 Ft volt, a pályázati támogatáshoz önrészt nem kellett 
biztosítani. Az egyesület személyes közremőködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi 
feltételek, valamint a szolgáltatások biztosításával segítette a projekt megvalósítását.  
A pályázati elszámolás folyamatban van, a szakmai és pénzügyi beszámolót megküldtük a 
Mobilitás felé, annak elfogadása még nem történt meg, így a fennmaradó összeget 
(246.830 Ft) még nem utalták át a számlánkra. 
 

3. A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma nem 
normatív, pályázati támogatásaként „A Közösségi Önsegítı Rendszerhez való egyéni és 
szervezeti hozzáférés az egyesület honlapján” címő projektünk megvalósulását 600.000 
Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 898.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 
298.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 90.000 Ft készpénzben állt rendelkezésre, a 
többit térítésmentes hozzájárulással biztosítottuk. 
A pályázati elszámolás rendben megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámolót Magyar 
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodája 2006. 
október 31-én kelt levelében elfogadta.  

 
4. A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma nem 

normatív, pályázati támogatásaként „Közösségfejlesztés Bordányban” címő projektünk 
megvalósulását 1.500.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 1.952.500 Ft volt, 
a pályázati támogatáshoz 452.500 Ft önrészt biztosítottunk: 36.500 Ft készpénzben állt 
rendelkezésre, míg 416.000 Ft-ot tett ki a személyes közremőködés, a társadalmi munka, 
dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosítása. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van.  

 
5. A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma nem 

normatív, pályázati támogatásaként „Határmenti együttmőködés Bordány, Palics 
(Palic) és Magyarkanizsa (Kanjiza) fiataljai között” címő projektünk megvalósulását 
200.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 250.000 Ft volt, a pályázati 
támogatáshoz 50.000 Ft önrészt biztosítottunk személyes közremőködés, a társadalmi 
munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosításaként. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van.  

 
6. A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma nem 

normatív, pályázati támogatásaként „Példaértékő helyi kezdeményezések megtekintése-
tanulmányút” címő projektünk megvalósulását 300.000 Ft-tal segítette. A program 
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összköltségvetése 430.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 130.000 Ft önrészt 
biztosítottunk, a teljes összegbıl 2000 Ft készpénzben állt rendelkezésre, a többit 
egyesületünk tagjai biztosították. 
A pályázati elszámolás rendben megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámolót Magyar 
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodája 2007. május 8-
án kelt levelében elfogadta.  

 
7. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati 

támogatásaként egyesületünk 2006. évi mőködési költségeihez 500.000 Ft-tal segítette. A 
pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van.  

 
8. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a „A 

Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat valamint a Kulturális és Szabadidıs 
Egyesület, és az általuk kidolgozott "Fiatalok Bordányért" 2006-2008 
programcsomag népszerősítése kétnyelvő kiadványban” címő projektünk 
megvalósulását 100.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 135.080 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 35.080 Ft önrészt biztosítottunk. 
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) megtörtént. 

 
9. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a 

„Kistérségi közösségi kezdeményezések- képzési program”  címő projektünk 
megvalósulását 240.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 340.000 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 100.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 2000 Ft áll 
készpénzben állt rendelkezésre, míg 98000 Ft értékő volt egyesületünk térítésmentes 
hozzájárulása. 
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) megtörtént. 
 

10. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a 
„Homokháti fiatalok a Balatonon - kistérségi ifjúsági tematikus táborozási program 
(közösségépítés, problémamegoldás, ismeretátadás különbözı módszerekkel)” címő 
projektünk megvalósulását 200.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 
685.492 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 485.492 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl  
221.092 Ft készpénzben állt rendelkezésre, és 264.400 Ft volt a térítésmentes hozzájárulás 
értéke. 
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) megtörtént. 

 
11. A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a 

„Kulturális és Szabadidıs Egyesület valamint a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat által alapított és mőködtetett Bordányi Ifjúsági Információs Pont 
eszközfejlesztése” címő projektünk megvalósulását 100.000 Ft-tal támogatta. A program 
összköltségvetése 151.850 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 51.850 Ft önrészt 
biztosítottunk. A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 
megtörtént. 

 
12. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány civil szervezetek foglalkoztatási 

kapacitásának tartós növelése címő kiírására elkészített pályázatunkat 1.116.000 Ft-tal 
támogatta. Az egy fı, pályakezdı munkanélküli foglalkoztatásának béréhez 100% 
támogatást biztosítottak. Az egyesület önerıként az alkalmazott további fél éves 
továbbfoglalkoztatását vállalta. 
A pénzügyi elszámolás benyújtásra - a támogatás lejárta után kerül sor. 
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13. Az adófizetı magánszemélyek egyesületünk javára a személyi jövedelemadójuk 1%-

os felajánlásaiból 79.215 Ft-ot juttattak. Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága 
egyesületünk nyilatkozata alapján ezt az összeget át is utalta a bankszámlánkra. A 79.215 
Ft-ot a közhasznú feladataink biztosítására fordítottuk. 

 
III.  Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2006. 

eFt 
 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Vált. 
Induló Tıke 0  48 120 346 213 425 117 430  313 
Tárgyi eredmény 48 120 346 213 425   117 430 763 333 

 
 

IV.  A cél szerinti juttatások felhasználása 
Az egyesület 2006. évben a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen, 
amelyek a községünkben megrendezett állandó és alkalmi kiállításoknak biztosítottak méltó 
hátteret. Ezen paravánokat használta még a Faluház a népzenei minısítı versenyen, továbbá a 
XV. Bordányi Falunapokon is. 
 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2006 
 

Azonosító Megnevezés Támogató Ft 
HU-511-019-2006-R3 „Információ-Részvétel-Facilitálás”  Mobilitás Európai Fejlesztési 

Igazgatóság 
4.105.7921 

NCA00112/22/06 „Közösségfejlesztés Bordányban” Nemzeti Civil Alapprogram 1.500.000 
NCA00111/22/06 „Példaértékő helyi 

kezdeményezések-tanulmányút” 
Nemzeti Civil Alapprogram 300.000 

NCA00106/06/06 2006. évi mőködési célú pályázat  Nemzeti Civil Alapprogram 500.000 
IFJ-GY-DA-06-D-0044 „A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzat valamint a 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület, 
és az általuk kidolgozott "Fiatalok 
Bordányért" 2006-2008 
programcsomag népszerősítése 
kétnyelvő kiadványban” 

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági 
Tanács 

100.000 

IFJ-GY-DA-06-C-0025 „Kistérségi közösségi 
kezdeményezések- képzési 
program” 

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági 
Tanács 

240.000 

IFJ-GY-DA-06-TÁ-0124 „Homokháti fiatalok a Balatonon - 
kistérségi ifjúsági tematikus 
táborozási program 
(közösségépítés, 
problémamegoldás, ismeretátadás 
különbözı módszerekkel)” 

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági 
Tanács 

200.000 

IFJ-GY-06-E-0672 „Kulturális és Szabadidıs 
Egyesület valamint a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat által alapított és 
mőködtetett Bordányi Ifjúsági 

Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram 

100.000 

                                                 
1 A fenti összegbıl csak elıleg került átutalásra, amely 3.079.500 Ft-volt 
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Azonosító Megnevezés Támogató Ft 
Információs Pont 
eszközfejlesztése” 

OFA6125/30/2006 Civil szervezetek foglalkoztatási 
kapacitásának növelése 

Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány 

1.116.000 

NCA00771/06/05 2005. évi mőködési célú pályázat  Nemzeti Civil Alapprogram 300.000 
NCA02283/22/05 „A Közösségi Önsegítı 

Rendszerhez való egyéni és 
szervezeti hozzáférés az egyesület 
honlapján” 

Nemzeti Civil Alapprogram 600.000 

NCA01531/23/05 „Határmenti együttmőködés 
Bordány, Palics (Palic) és 
Magyarkanizsa (Kanjiza) fiataljai 
között” 

Nemzeti Civil Alapprogram 200.000 

 Az adófizetı magánszemélyek 
személyi jövedelemadójuk 1%-os 
felajánlása 

APEH Csongrád Megyei 
Igazgatósága 

79.215 

 Civil szervezet mőködésének 
támogatása megállapodás alapján 

Bordány Község 
Önkormányzata 

460.000 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Fodor Csaba 80.000 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Tanács Gábor 80.000 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Kiss-Patik Péter 80.000 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Dél-alföldi Ifjúság Szövetség 500.000 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Felsı-Kiskunsági KME 1.000.000 

 Alapítótól kapott támogatás (tagdíj 
és visszafizetett tagi kölcsön) 

az egyesület tagsága 141.100 

 
 

VI.  A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege a 2006. évben 
 

Vezetı tisztségviselık juttatásokban nem részesültek. 
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VII.  Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 2006. 
 
1. Pályázati programok: 
 
a) Lezárult pályázati programok 

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati 
támogatásaként egyesületünk 2005. évi mőködési költségeihez 300.000 Ft-tal segítette. A 
pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben megtörtént.  
A pályázati forrás a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban dolgozó munkatársunk 6 havi 
munkabéréhez jelentıs támogatást biztosított. 

 
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma nem 
normatív, pályázati támogatásaként „A Közösségi Önsegítı Rendszerhez való egyéni és 
szervezeti hozzáférés az egyesület honlapján” címő projektünk megvalósulását 600.000 Ft-
tal segítette. A program összköltségvetése 898.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 
298.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 90.000 Ft készpénzben állt rendelkezésre, a 
többit térítésmentes hozzájárulással biztosítottuk. 
A pályázati elszámolás rendben megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámolót Magyar 
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodája 2006. 
október 31-én kelt levelében elfogadta.  
A program célja egy olyan modern, könnyen használható honlap elkészítése volt, amely -
az mellett, hogy kiszolgálja az egyesület és az általa mőködtetett Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont alapvetı igényeit- innovatív, és elérhetıvé teszi, illetve megjeleníti a 
civil gyermek- és/vagy ifjúsági szervezetek, önkormányzatok, közösségi terek települési, 
majd kistérségi szintő együttmőködési modellprogramját, építve a közel három éves 
fejlesztı munkának köszönhetı eredményekre. A településen és a halmozottan hátrányos 
helyzető mórahalmi kistérségben mőködı ifjúsági szervezetek összefogásával megvalósuló 
honlap fejlesztés a térség civil együttmőködéseit ösztönzi, miközben olyan modell értékő 
dinamikus internetes webfelületet tesz mindenki számára elérhetıvé, amely adoptálhatóvá 
válik a régió más települései, térségei számára is. Az elkészült honlap országos szinten is 
egyedülálló módon teszi lehetıvé az önkéntes munka elismerésére is szolgáló  Közösségi 
Önsegítı Rendszerhez való egyéni és szervezeti hozzáférést. 

 
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma nem 
normatív, pályázati támogatásaként „Határmenti együttmőködés Bordány, Palics (Palic) és 
Magyarkanizsa (Kanjiza) fiataljai között” címő projektünk megvalósulását 200.000 Ft-tal 
segítette. A program összköltségvetése 250.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 50.000 Ft 
önrészt biztosítottunk személyes közremőködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi 
feltételek, valamint a szolgáltatások biztosításaként. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése rendben megtörtént. 
A pályázat segítségével a bordányi Kulturális és Szabadidıs Egyesület és a Szerbia-
Montenegróban, Palicson mőködı Bagolyvár Kultúrkör valamint a magyarkanizsai Cnesa 
Oktatási és Mővelıdési Intézmény közös, határmenti projektet valósított meg, amelynek 
keretében a határ két oldalán aktívan mőködı magyar szervezetek megismerkedtek egymás 
tevékenységével, eredményeivel, majd közös projekttárat hoztak létre. A programnak 
köszönhetıen ifjúsági civil kerekasztal keretében találkoznak egymással a helyi ifjúsági 
önkormányzatok, ifjúsági szervezetek, közösségek, akik áttekintve a meglévı 
lehetıségeket, egy közös, éves programtervet dolgoznak ki. Megvalósult egy képzés is, 
amelynek eredményeként, a Vajdaságban is adoptálhatóvá vált a Bordányban jól mőködı 
Közösségi Önsegítı Rendszer. A projekt zárásaként a határ két oldalán egy-egy kulturális 
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est került megrendezésre, valamint elkészült egy közös, 2000 példányban megjelenı 
ingyenes újság is, amely a határ mindkét oldalán elérhetıvé vált az ott élık számára. 

 
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma nem 
normatív, pályázati támogatásaként „Példaértékő helyi kezdeményezések megtekintése-
tanulmányút” címő projektünk megvalósulását 300.000 Ft-tal segítette. A program 
összköltségvetése 430.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 130.000 Ft önrészt 
biztosítottunk, a teljes összegbıl 2000 Ft készpénzben állt rendelkezésre, a többit 
egyesületünk tagjai biztosították. 
A pályázati elszámolás rendben megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámolót Magyar 
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodája 2007. május 8-
án kelt levelében elfogadta. 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 3 tagja is részt vett a 2006. elsı negyedévében zajló, 
"Régiók közti együttmőködés a helyi ifjúsági munka fejlesztésére II" címő, négy ifjúsági 
régiót összekapcsoló képzési programban, amelyet az Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi 
Régióért (ISZKIRI) szervezett. A program keretében tagjaink számos olyan Gyır-Moson-
Sopron és Vas megyei helyi kezdeményezéssel, mintaértékő fejlesztéssel ismerkedhettek 
meg, amely egyesületünk számára hasznos, és a helyszínen való részletes megismerését 
követıen számos esetben beépíthetı lenne munkánkba. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
egyesületünk tagjai, multiplikátorai számára megszervezünk egy tanulmányutat, amely 
érinti azokat a civil szervezeteket, amelyek a legjelentısebb, illetve a számunkra leginkább 
hasznosítható projekteket valósítottak meg. A tanulmányút a pályázati támogatásnak 
köszönhetıen sikeresen lezajlott. 

 
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a „A 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat valamint a Kulturális és Szabadidıs 
Egyesület, és az általuk kidolgozott "Fiatalok Bordányért" 2006-2008 programcsomag 
népszerősítése kétnyelvő kiadványban” címő projektünk megvalósulását 100.000 Ft-tal 
támogatta. A program összköltségvetése 135.080 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 35.080 
Ft önrészt biztosítottunk. 
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) megtörtént. 
A kiadvány elkészítésének elızménye, hogy egyesületünk egyre több vendéget fogad, 
számos hazai és nemzetközi érdeklıdı fordul meg Bordányban, és a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pontban. Sajnos azonban nem volt egy olyan átfogó kiadványunk, amely 
igényesen, könnyen áttekinthetıen bemutatná akár egyesületünket, akár az eddigi 
munkásságát, sikeres projektjeit. A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal 
közösen dolgoztuk ki a "Fiatalok Bordányért" 2006-2008 Programcsomagot. A 
programcsomag öt, a helyben élı fiatalok élethelyzetét javító programból áll. A programok 
népszerősítése ugyancsak nem valósult meg, szükségessé vált egy olyan brossúra 
megalkotása, amely bemutatja a helyben élı fiataloknak a kezdeményezéseket, és ıket a 
bekapcsolódásra ösztönzi. A fenti igények miatt döntöttünk úgy, hogy önkéntes fiatalok, 
aktív tagjaink bevonásával elkészítünk egy ilyen sok rétően használható, és hasznos 
kiadványt. Ehhez eddig a nyomdai költségeket nem tudtuk kigazdálkodni, és a pályázati 
kiírás -a forráshozjutás- ösztönzött minket arra, hogy még az idén megvalósítsuk ezt a 
projektet. A sikeres pályázatnak köszönhetıen 2000 példányban elkészült a kiadvány 

 
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a 
„Kistérségi közösségi kezdeményezések- képzési program” címő projektünk 
megvalósulását 240.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 340.000 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 100.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 2000 Ft áll 
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készpénzben állt rendelkezésre, míg 98000 Ft értékő volt egyesületünk térítésmentes 
hozzájárulása. 
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) megtörtént. 
A program általános célja, hogy a kistelepüléseken mőködı ifjúsági közösségek 
elszigeteltsége csökkenjen, segítsük a kistéréség településein mőködı ifjúsági közösségek 
közti együttmőködést. További célunk volt a fiatalok helyi kötıdésének erısítése, és 
ezáltal a kistelepülések népességmegtartó erejének erısítése; a helyben mőködı 
közösségek tevékenysége közötti különbségek mérséklése, intenzív(ebb) kapcsolatok 
kiépítése a helyi ifjúsági munka fejlesztése érdekében, valamint közös projektek 
megvalósítása a települések közt, illetve együttmőködési hálózatok kialakításának 
ösztönzése.  
Konkrét, a képzéssel kpcsolatosan megvalósított célok: 
- Stratégiai gondolkodás és tervezés erısítése az ifjúsági szervezetek munkájában 
- Ifjúsági vezetık és önkéntesek felkészültségének javítása (a kapcsolatteremtési és 
kommunikációs képességek, tárgyalástechnika, fiatalok motiválása és szükségleteik 
felmérése, programszervezés, csoportmunka, forrásteremtés, adminisztrációs 
kötelezettségek, önkéntes munka) 
- Együttmőködés és tapasztalatcsere elısegítése, megerısítése a települések közt 
- Ifjúsági szervezetek segítı hálózatának kiépítése a szervezetek együttmőködése révén 
- A települések közt a jó példák, jó megoldások átadása, közzététele 
- A települési ifjúsági közösségek mőködésének hatékonyabbá tétele és a köztük lévı 
együttmőködés fejlesztése.  
- Helyi szinten és a Homokháti Kistérség szintjén a vezetı utánpótlás számára 
tapasztalatok átadása. 
- A kistelepülési közösségekben olyan megfelelı szocializációs közeg kialakítása a fiatalok 
számára, ami elısegíti a demokráciára nevelést, az egyéniség és a csoportos helyzetekben 
kínálkozó magatartás, viselkedés lehetıségeinek és korlátainak felismerését, és az ehhez 
kapcsolódó felelısségvállalás kialakulását, a helyi demokrácia intézményeinek 
megismerését, és ezen ismeretek gyakorlati alkalmazását illetve, deviáns viselkedésformák 
kialakulásának megelızését.  
A képzés helyszíne: Bordányi Ifjúsági Információs Pont (6795 Bordány, Park tér 1.) volt, a 
képzéssorozat 2006. szeptember 1. és 2006. december 31. között zajlott (4 szombati nap, 
havi egy alkalommal) Résztvevık 15-16 éves fiatalok voltak, összesen harmincan. 

 
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a 
„Homokháti fiatalok a Balatonon - kistérségi ifjúsági tematikus táborozási program 
(közösségépítés, problémamegoldás, ismeretátadás különbözı módszerekkel)” címő 
projektünk megvalósulását 200.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 685.492 
Ft volt, a pályázati támogatáshoz 485.492 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl  221.092 Ft 
készpénzben állt rendelkezésre, és 264.400 Ft volt a térítésmentes hozzájárulás értéke. 
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) megtörtént. 
A pályázat keretében egyesületünk tagjai, továbbá pusztamérgesi és zákányszéki fiatalok a 
Balatonra, Zánkafőrdıre utaztak el. A programban 26 fiatal és 4 segítı vett részt. 
Gyakorlati célunk az volt, hogy egy a fiatalok életét bemutató videó készüljön el, amely a 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
által július 22-én megrendezendı Gyermek és Ifjúsági Napon kerülhet levetítésre, esélyt 
adva ezzel a helyben élı fiataloknak a feldolgozott téma megismeréséhez.  
A film elkészült és a fentiek mellett különbözı idıpontokban a bevont települések ifjúsági 
rendezvényein is bemutatásra került, illetve a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban is 
kikölcsönözhetıvé tettük. 
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A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem normatív, pályázati támogatásaként a 
„Kulturális és Szabadidıs Egyesület valamint a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat által alapított és mőködtetett Bordányi Ifjúsági Információs Pont 
eszközfejlesztése” címő projektünk megvalósulását 100.000 Ft-tal támogatta. A program 
összköltségvetése 151.850 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 51.850 Ft önrészt 
biztosítottunk. A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 
megtörtént. A projekt keretében a mőszaki eszközök kategóriában 1 db Panasonic RX-
ES29 hordozható CD-s rádiómagnó beszerzésére pályáztunk. Ezt az eszközt elsısorban a 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület illetve a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
közösségi programjain illetve rendezvényein használjuk.  
A magnó a helyben élı fiatalok számára is hozzáférhetı, a Bordányi Ifjúsági Információs 
Pontban  térítésmentesen kikölcsönözhetı. A fiatalok elsısorban a szabadidıs (pl.: 
klubfoglalkozások), sport tevékenységek (pl.: utcai kosárlabda, ping-pong) alkalmával 
használják szívesen, amikor is a háttértevékenységként kedvenc zenéiket hallgatják. 
Az eszköz hozzáférhetı az egyesület további partnerszervezetei - így a Homokháti 
Kistérség Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata és a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség- 
valamint tagszervezeteik számára is. 
Az eszköz beszerzésére azért volt szükség, mert a korábbi, még 2000-ben beszerzett 
SONY CD-s rádiós magnó a használattól teljesen tönkrement, kétszeri javítást követıen 
használhatatlanná vált. 
A beszerzett eszközöket a Kulturális és Szabadidıs Egyesület valamint a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által alapított és mőködtetett Bordányi Ifjúsági 
Információs Pontban (biip) helyeztük el, azok a biip által elért célcsoportok 
iskolarendszeren kívül megvalósuló, a szabadidı hasznos eltöltését szolgáló programjainak 
megvalósulásában nyújtanak segítséget. 
 

b) Folyamatban lévı, esetlegesen elutasított pályázati programok 
A Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága nem normatív, pályázati támogatásként a 
„Információ -Részvétel – Facilitálás” címő projektünk megvalósításához 14733 €, a 
szerzıdésben rögzített 278,68 Ft-os árfolyamon 4.105.792 Ft támogatási összeget ítélt 
meg. Ebbıl az összegbıl a Mobilitás a projekt kezdete elıtt 3.079.500 Ft-ot átutalt. A 
program összköltségvetése 3.720.119 Ft volt, a pályázati támogatáshoz önrészt nem kellett 
biztosítani. Az egyesület személyes közremőködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi 
feltételek, valamint a szolgáltatások biztosításával segítette a projekt megvalósítását.  
A pályázati elszámolás folyamatban van, a szakmai és pénzügyi beszámolót megküldtük a 
Mobilitás felé, annak elfogadása még nem történt meg, így a fennmaradó összeget 
(246.830 Ft) még nem utalták át a számlánkra. 
A program fı célja az volt, hogy kiképezzünk ifjúságsegítıket és az ifjúság vezetıket arra, 
hogy fejlesszék készségeiket és tudatosan használják azt az információk terjesztésére a 
nemzetközi ifjúsági cserékrıl. A képzés során meghatároztuk az ifjúságsegítık és ifjúsági 
vezetık -mint facilitátorok- szerepét a nemzetközi ifjúsági cserékben, és képessé tettük 
ıket a nem formális pedagógia módszereinek használatára. Fejlesztettük készségeiket és 
tudásukat arra, hogyan motiválják a fiatalokat az aktív részvételre a cserék minden 
fázisában.  
A programban összesen 24 ifjúságsegítı vett részt, akik 8 országból érkeztek hozzánk. 
Egyesületünk tagjai mellett román, török, spanyol, bolgár, portugál és görög fiatalok 
ismerkedhettek meg tüzetesen a „Fiatalok lendületben” programmal. 
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Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának 
tartós növelése címő kiírására elkészített pályázatunkat 1.116.000 Ft-tal támogatta. Az egy 
fı, pályakezdı munkanélküli foglalkoztatásának béréhez 100% támogatást biztosítottak. 
Az egyesület önerıként az alkalmazott további fél éves továbbfoglalkoztatását vállalta. 
A pénzügyi elszámolás benyújtásra - a támogatás lejárta után kerül sor. 
 
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati 
támogatásaként egyesületünk 2006. évi mőködési költségeihez 500.000 Ft-tal segítette. A 
pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van.  
 
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma nem 
normatív, pályázati támogatásaként „Közösségfejlesztés Bordányban” címő projektünk 
megvalósulását 1.500.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 1.952.500 Ft volt, 
a pályázati támogatáshoz 452.500 Ft önrészt biztosítottunk: 36.500 Ft készpénzben állt 
rendelkezésre, míg 416.000 Ft-ot tett ki a személyes közremőködés, a társadalmi munka, 
dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosítása. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van.  
A program keretében egyesületünk a Bordányi Ifjúsági Információs Pont részben önálló 
intézményeként létrehozott egy helyi civil szolgáltató központot, amely a projektbe 
bekapcsolódó civil szervezetek számára ingyenesen biztosít az irodai szolgáltatások mellett 
pályázati tanácsadást, telefon ügyeletet, internet hozzáférést. A foglalkoztatott civil 
koordinátor feladata a rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetekkel, ügyintézés, 
segítségnyújtás, és a projekt dokumentálása. Havi 2, összesen 16 alkalommal 
közösségfejlesztı képzéseket tartottunk. A projekt eredményeként várhatóan 
szeptemberben megalakul a helyi civil tanács, és tervbe vettük, hogy a civil szervezetek 
közösen megrendezik a „Bordányi Civil Napok” rendezvényt.  
 
2006 nyarán a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen immár ötödik 
alkalommal rendeztük meg a Gyermek- és Ifjúsági Napot, amely a település egyetlen olyan 
ifjúsági rendezvénye, amely lehetıséget teremt a fiataloknak a találkozásra, kulturális és 
szabadidıs programokból áll össze. 
A GYIN megrendezésének támogatására pályázatot nyújtottunk be a Dél-alföldi 
Regionális Ifjúsági Tanácshoz, a pályázatunk azonban elutasításra került. 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület pályázati felhívására helyi, rádiófrekvenciák 
kisközösségi rádiók céljára történı hasznosítására adtunk be pályázatot. A pályázathoz 
szükséges minden anyag elkészült, a szoros határidı ellenére sikerült a pályázati anyagot 
elkészíteni és beadni, azonban az ORTT elutasította pályázatunkat. 
 
Az LG ELECTRONICS MAGYAR KFT. felhívására készítettük el pályázatunkat, 
amelyben a cég által gyártott és forgalmazott technikai eszközöket (GR-409GTPA 
hőtıszekrény; Flatron LCD L1710M monitor; MS-197W mikrohullámú sütı; V-
CA504STS porszívó; CD-581 hordozható CD-s rádiómagnó) szerettünk volna igényelni. A 
pályázatunk elutasításra került. 
 
„Youth in the Sand Ridge”címmel adtunk be pályázatot a Mobilitás Képzési és Kutatási 
Igazgatóságához annak érdekében, hogy egyesületünk nemzetközi fogadóhellyé 
válhasson. Szándéknyilatkozatunkat támogatták, és egyesületünk 2009. március 21-ig 
nemzetközi minısített fogadóhellyé vált. Nemzetközi önkéntes fogadására 2006-ban nem 
került sor. 
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Az Ötlet 2005 program keretében nyújtottunk be pályázatot a TÉR Ifjúságsegítı 
Egyesülethez. Pályázatunkat támogatták, és 1 fı, hat órás önkéntest biztosítottak 
számunkra 2006. május 16 tól kezdıdıen tíz hónapig. Az önkéntes program 2007. március 
közepéig tart. 
 

c) Vállalkozói tevékenységek 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület, mint úgynevzett egyéb cél szerinti tevékenységként  
üzemelteti a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot. A az információs pont tevékenysége 
során elsısorban 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 idısebb korúak 
számára. E tevékenységei mellett befogadó "intézményként" felkarolja a helyi civil 
kezdeményezéseket, otthont ad a civil szervezetek számára, közösségi színtérként 
mőködik. A Bordányi Ifjúsági Információs Pontban végzi mőködését 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 2006. évben 1.545.812 Ft volt, ebbıl a 
vállalkozói bevétel, amely a banki kamatból származik 3.433 Ft,  míg a Bordányi Ifjúsági 
Információs Ponttal kapcsolatosan realizált cél szerinti tevékenységbıl származó bevétel  
1.542.379 Ft volt. A vállalkozással kapcsolatos kiadás 2006-ban 2.047.368 Ft volt.  
Az elızı adatokból is látszik, hogy a Bordányi Ifjúsági Információs Pont továbbra is 
veszteségesen mőködik, hiszen 2006. évben is „mínusszal” zárt, azonban az ifjúsági 
egyesület vezetése a fenti célok elérése érdekében továbbra is mőködtetni kívánja a 
szolgáltató központot. 

 
2. Érdekérvényesítés 
Az egyesület célja elsısorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, 
érdeklıdési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és 
térségében. Szabadidıs és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a 
hagyományırzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek 
fejlesztése a közösség érdekében. 
Ismereteik bıvítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való 
zökkenımentes csatlakozás is megvalósul. 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttmőködik a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal.  
 
3. A közhasznúsági tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló  
  
a) Saját újság, a b.i.l.d. szerkesztése és terjesztése 
A b.i.l.d. címő újság a teleházzal egyidıs, 2000. áprilisában jelent meg az elsı szám, és 
általában havi rendszerességgel azóta is eljut a Bordányban élıkhöz. Fı feladata az 
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információk eljuttatása a fiatalokhoz, és természetesen híradás az egyesület életérıl, 
beszámoló a programokról, a helyi fiatalok mindennapjairól, az ıket foglalkoztató témákról. 
A lendületes, fiatalos hangvételő, sok képpel, érdekességgel teletőzdelt 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 címő újság, mégis kétszeres 
az olvasottsága. Az újság minden munkafeladatát fiatalok végzik egészen a nyomdai 
elıkészítésig, a nyomdai munkákat már természetesen vállalkozó végzi. A gyerekek, fiatalok 
írják a cikkeket, ık készítik a fényképeket, grafikákat, nekik kell tördelni, beszerkeszteni a 
lapot. És mivel saját magukról írnak, a siker sem maradhat el. Az újság jó lehetıség arra is, 
hogy az egyesületet, az ifjúsági programokat támogatókat megjeleníthesse a közhasznú 
szervezet. 
 
b) Saját honlapok - www.telecity.hu  és www.bordanynet.hu - mőködtetése 
A telecity.hu honlapon elsısorban a Kulturális és Szabadidıs Egyesület életérıl, 
programjairól szóló információkat, képeket közölnek az oldal szerkesztıi, akik ugyancsak a 
megcélzott korosztály képviselıi. De megtalálható a Bordányi Mozi mősorajánlója, egy 
falfirka oldal, ahová bárki felírhatja véleményét, gondolatait, sıt a b.i.l.d. címő újság 
megjelent cikkei is felkerülnek ide elektronikus formában. Az oldalon található a „city” oldal, 
ahol olyan teleházzal rendelkezı, települések térképei vannak összeollózva, akik 
együttmőködnek az egyesülettel, vagy részt vesznek annak valamely projektjében.  
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal 
közösen mőködteti a www.bordanynet.hu honlapot, amelyen az egyesület és az ifjúsági 
önkormányzat  hírei, a fiatalokkal kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A 
weblap mőködtetése a bordányNET program keretén belül valósul meg. 

 
c) Bordányi Amatır Színjátszó Kör 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület szerves részeként mőködik a Bordányi Amatır Színjátszó 
Kör, amely 2002. decemberében alakult. Tagjai többségében általános és középiskolás 
fiatalok, de a munkába örömmel kapcsolódtak be az idısebb generáció tagjai is. Jelenleg 15 
fıs 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. 2006-ban Marth P. Ildikó: Kukás Guru 
címő darabjával szerepeltek a közönség elıtt. A színdarabot a BASZK elıadta az országos 
színjátszó találkozón Adácson is, a hazai bemutatóra a IV. Bordányi Kultúra Napján került 
sor. Emellett a különbözı kulturális rendezvényekbıl is kiveszik a részüket, legutóbb a 
március 15-i ünnepségen adtak elı önálló mősort a színjátszók.  Az átfogó mősor keretében 
verset szavaltak, énekeltek és koreográfiát állítottak össze a forradalom és szabadságharc 
hıseire emlékezve. A tömegjelenet szereplıjeként a falu ifjúsága is belekóstolhatott a 
színjátszók munkájába. 
A szomszéd községekben vállalt vendégszerepléseket azért teljesítik szívesen, mert szeretnék, 
ha erısödne a kapcsolat a Homokhátság települései, az itt élı fiatalok között. 
 
d) b.i.l.d. BFC 
2001-ben alakult a Kulturális és Szabadidıs Egyesület kezdeményezésére a b.i.l.d. BFC 
teremlabdarúgó csapat. A kéthetente tartott rendszeres edzések a téli idıszakban is 
mozgáslehetıséget biztosítanak a fiataloknak. A téli kupabajnokság nagy esemény 
Bordányban, évrıl évre szülıkbıl, iskolatársakból álló komoly rajongótábor szurkol a 
focistáknak. 
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A b.i.l.d. BFC rendszeresen vendégszerepel a szomszédos községek terem-labdarugó 
mérkızésein. A csapat nevével és a mezeken olvasható b.i.l.d. rövidítéssel a Kulturális és 
Szabadidıs Egyesület havonta megjelenı információs kiadványát népszerősíti. 
 
e) Bordányi Baráti Kör, a fiatalok önkéntes munkájának elismerésére 
A Bordányi Baráti Kör a teleházzal párhuzamosan alakult meg, Szendrı-Szupi József: A 
KÖR címő 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 
közel 100 fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek megvalósulását, 
önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek mőködtetéséhez.  
Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan, 
elektronikusan rögzített formában létezı pénz, de mégis a közösségen belül elfogadott 
fizetıeszközzé vált. 
 
f) A Nyári Napközis és Faluvédı Tábor megrendezése 
2006-ban hetedik alkalommal került megrendezésre a Nyári Napközis és Faluvédı Tábor. A 
táborban 41 általános iskolás korú fiatal vett részt. 
A táborban a Park téri kosárlabda pálya és a faluház elıtti parkoló vonalait festették fel a 
gyerekek, majd az önkormányzati étterem és a faluház virágládáiba ültettek egynyári 
virágokat, és pálmákat.  
A faluvédés mellett természetesen számos más program is várt a résztvevıkre, a több mint 
negyven gyermek kézmőves, számítástechnikai és különbözı szabadidıs és sport 
foglalkozásokon vehetett részt. 2006-ban egy, egy napos budapesti kiránduláson is részt 
vehettek a táborlakók, a fı úticél a budai vár, és a várban található Nemzeti Galéria volt. Az 
idısebb táborlakók a hét napjainak nagy részét a gyermek- és ifjúsági napra készülı 
színpaddíszlet megtervezésével és elkészítésével töltötték. A faluház szabadtéri színpadán 
meg is épült egy kisvároska fıtere, ahol a GYIN keretében már a Groovehouse, a Chili, vagy 
a helyi sztár Atesz szórakoztatta a közönséget. 
 
4. Fontos eseményeink: 
 
Február 6-án vette kezdetét a Segítség a segítıknek elnevezéső program. Az ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek részére szervezett képzéssorozat elsı alkalmára Székesfehérváron 
került sor. Az ország különbözı részérıl érkezı ifjúságsegítık elsıként bepillantást nyertek 
egymás szervezeteinek életébe, a helyi tapasztalatokba. A szakemberek megismerkedtek az 
Európai Unió ifjúsággal kapcsolatos elképzeléseivel, programjaival, ezt követıen pedig 
megvitatták a fiatalok bevonásának lehetıségeit és a részvétel fontosságát is. 
 
Február 18-án szombaton este léptek fel Pusztamérgesen a Bordányi Amatır Színjátszó Kör 
tagjai a helyi Mővelıdési Házban. A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet (PISZ) által 
megrendezett farsangi bálon a már több környezı településen sikerrel elıadott bohózatot 
Marth P. Ildikó Kukás Guru címő darabját mutatták be a jelmezbe öltözött bálozóknak. 
 
Február 22-én utazott Litvániába Molnár Bence, a Kulturális és Szabadidıs Egyesület 
"képviselıje", az öt fıs magyar csapat bordányi tagja. Bence még 2005. decemberében 
sikeresen pályázott a nemzetközi csereprogramban való részvételre. A résztvevı fiatalok 
kilenc napot töltenek majd Litvániában, Vilniusban, amely során elsajátítják majd azokat az 
ismereteket, melyekkel a kéısbbiekben megtudnak majd szervezni egy nemzetközi ifjúsági 
csereprogramot. A litván “Babilonas” Ifjúsági Központ szervezésében, a finn, olasz, román és 
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magyar fiatalok február 20. és 28. között, több, mint egy hetet töltóttek az északi ország 
fıvárosában.  
 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont 2000. áprilisa óta várja ügyfeleit, ez alkalomból minden 
év negyedik hónapjában a biipnap is megrendezésre kerül. Ilyenkor különbözı akciók, 
meglepetések várják a „biipeseket”. Az egész évet tekintve, a Bordányi Ifjúsági Információs 
Pontnak több mint 6000 regisztrált ügyfele volt.   
 

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat együttmőködve a Kulturális és Szabadidıs 
Egyesülettel a Fiatalok Bordányért Programcsomag életTÉR programja keretében immár 
harmadik alkalommal rendezte meg a Föld napi futóversenyt.  
A nevezıknek az évszámnak megfelelı métereket kellett megtenniük.  
Az április 22-én 10 órakor, a Deák térrıl rajtolóknak a Honvéd és Széchenyi utcákon kellett 
végigfutniuk, majd egy nagyobb részt a külterületen, a bordányi homokot legyızve kellett 
megtenniük. Ezután ismét a két belterületi utcán visszafutva érhetnek be a célba. Az abszolút 
gyıztes Szilágyi tamás lett. 
 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2006. április 30-án, vasárnap rendezte meg az elsı 
olyan majálist, amelyre az egyesület tagjai mellett a szülıket is meghívták.  
A faluház parkjában zajló egész napos rendezvény egy közös ebéddel kezdıdött, Fodor István 
fızte meg bográcsban a marhapörköltet, míg a kemencében a Sándor szülık által dagasztott 
és fonott kalácsok sültek. Mindenki kivette a részét a munkából, volt aki a kemencét főtötte, 
volt aki a padokat, asztalokat vagy székeket pakolta.  
A nap a sport és a pihenés jegyében telt. A fiatalok a legtöbben a kispályás focinak hódoltak, 
a vegyes összetételő csapatok számos mérkızést lejátszottak a Park téri pályán. A szülık 
zömében beszélgetéssel töltötték az idıt, megvitatták az élet, a település életének nagy 
dolgait. A program az egyesület tagjai által készített film, a Cserecsaj megtekintésével zárult. 
 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület tíz tagja tizenkét napot töltött Bulgáriában egy, az 
Európai Bizottság által támogatott nemzetközi ifjúsági csereprogramon. A magyar, és a 
tavalyi évben Bordányban egy hasonló nemzetközi csereprogram keretében vendégül látott 
bolgár fiatalok mellett a Cseh köztársaságból és Olaszországból érkeztek még fiatalok a több 
mint ezer méter magasan fekvı bolgár kisfaluba, amely a Pirin hegységben fekszik.  
A programok nagy része itt, a bolgár fıvárostól közel 150 kilométerre található Dobarsko 
településen zajlott, és a fı témája a természet- és környezetvédelem volt. A szakmai 
programok mellett a fiatalok sokat túráztak, megismerkedtek a Pirin Nemzeti Park 
élıvilágával, számos közösségépítı és szabadidıs programon vehettek részt. A színes 
program keretében egy egész napos túlélıtáborban is próbára tehették tudásukat, sıt az egyik 
reggelen egy hal-farmra látogattak el, ahol a farm szakácsai a tavakból a fiatalok által kifogott 
halakból készítettek ebédet a résztvevıknek. A csereprogram során a bolgár házigazdák 
elvitték ıket a Razlogban zajló Nemzetközi Jazz Fesztiválra, valamint a banjai országos 
folklór-találkozóra is. A több mint tíz napos együttlét során újabb három szakmai programot 
dolgoztak ki a résztvevı fiatalok, és a tervek szerint a jövı év során Olaszországban vagy 
Csehországban találkozhatnak ismét egymással. 
 
Augusztus végén utazott el a dél-alföldrıl 8 fiatal a lengyelországi Tuchomieba, ahol a 
egyesületünk partnerszervezete rendezett nemzetközi ifjúsági csereprogramot.  
Az elsısorban hagyományırzésrıl, a falusi életrıl szóló lengyel program résztvevıit 
pályáztatással választotta ki az egyesület vezetısége, Bordányból, Kiskunhalasról, 
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Mórahalomról, Pusztamérgesrıl és Szegedrıl kerültek be fiatalok a magyar csoportba.  
 
Az egyesület hagyományos rendezvénye a Nyári Napközis és Faluvédı Tábor, amely minden 
év júliusában kerül megrendezésre. Az általános iskolásoknak szervezett programon, 2006-
ban 41 fı, elsısorban tanyán élı, szegény szülık gyerekei jelentkeztek, akik számára ez az 
egy hét jelentette az igazi nyaralást. 
 
Júliusban egy másik tábor, a Szúnyoglövı tábor is megrendezésre kerül, de itt már csak az 
egyesület tagjai vesznek részt. A Zánkán, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban eltöltött hét 
során képességfejlesztı, szituációs és önismereti feladatokkal foglalkoznak az egyesületi 
tagok, persze de azért a nyaralásra is jutott idı a magyar tenger partján, a táborban 18 fı vett 
részt. 
 
Október 18-án, szerdán délután érkezett Bordányba a Vas Megyei Mővelıdési és Ifjúsági 
Központ (MMIK) LOGO Ifjúsági Szolgálatának mobil szolgáltatást biztosító kisbusza, amely 
a Park téren, a kosárlabda pályán vert tábort. A játékokkal megrakott LOGO-MOBIL-t egybıl 
megszállták a helybéli gyerekek, és kipróbáltak minden játékot.  
Bordány volt az utolsó állomása annak az országos road-show-nak, melynek keretében az 
ország hét régiójában, 8 településen mutatkozott be szakmai programjával a szakembereknek 
(önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek képviselıinek, ifjúságsegítıknek) és a  
fiataloknak a LOGO mobil egység.  
A LOGO Ifjúsági Szolgálat alapellátás jellegő szolgáltatást nyújt a fiatalok számára. Célja, 
hogy sokoldalú segítséget nyújtson az ifjúsági korosztálynak információs igényeik 
kielégítésében, a mindennapi életük során felmerülı problémáik megoldásában, az 
életkorukból és élethelyzetükbıl adódó esetleges hátrányaik csökkentésében, a 
szenvedélybetegségek megelızésében. A mobil szolgálat olyan mozgó ifjúsági információs, 
tanácsadó, szolgáltató és primer prevenciós minibusz, amely szolgáltatásait igénylés alapján, 
elızetes menetrend szerint elsısorban kistelepülésekre és városokba juttatja el. A tanácsadó és 
információ szolgáltatás mellett animációs keretprogramot is tartalmaz, ami divatsportokból 
(trend sporteszközök használatából) és szabadidıs tevékenység ajánlatokból áll. 
 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2006. évi legnagyobb rendezvénye, a decemberben 
megrendezésre került a „Információ -Részvétel – Facilitálás” elnevezéső nemzetközi képzési 
program volt, melynek fı célja az volt, hogy kiképezzünk ifjúságsegítıket és az ifjúság 
vezetıket arra, hogy fejlesszék készségeiket és tudatosan használják azt az információk 
terjesztésére a nemzetközi ifjúsági cserékrıl. A képzés során meghatároztuk az ifjúságsegítık 
és ifjúsági vezetık -mint facilitátorok- szerepét a nemzetközi ifjúsági cserékben, és képessé 
tettük ıket a nem formális pedagógia módszereinek használatára. Fejlesztettük készségeiket 
és tudásukat arra, hogyan motiválják a fiatalokat az aktív részvételre a cserék minden 
fázisában.  
A programban összesen 24 ifjúságsegítı vett részt, akik 8 országból érkeztek hozzánk. 
Egyesületünk tagjai mellett román, török, spanyol, bolgár, portugál és görög fiatalok 
ismerkedhettek meg tüzetesen a „Fiatalok lendületben” programmal. 
 
 
5. Személyi feltételek 
Egyesületünk 2006. január 1-tıl 2 fı fıállású alkalmazottat foglalkoztatott, mindkét 
alkalmazottunk napi nyolc órában kulturális szervezıként dolgozott az ifjúsági információs 
pontban. 2006. május 16-tıl egy fı, hat órában dolgozó önkéntest is foglalkoztattunk 
ugyancsak a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. 
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A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2006. évi Közhasznúsági jelentésének 
közzététele 
 
A gazdálkodás legfıbb adatai: 
 

2005. ÉVI ÁTHOZAT 450386 Ft 

A) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12055670 Ft 
1.) Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 10608656 Ft 
       a) alapítótól  141100 Ft 
       b) államháztartás alrendszerébıl 8267556 Ft 
       c) más adományozótól 2200000 Ft 
2.) Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel  1447014 Ft 
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE  1545812 Ft 
3.) Vállalkozás bevétel  3433 Ft 
4.) Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele (biip) 1542379 Ft 
5.) Egyéb bevételek 0 Ft 

 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY 284160 Ft 
 
 

VIII.  A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. évi pénzügyi terve 
 
BEVÉTELEK 
     
Támogatások  8715000 Ft 

Csongrád Megyei Munkaügyi Központ    633750 Ft 
OFA támogatása (vagy támogatás hiányában NCA forrás)  1116000 Ft 
Képviselıi mecenatúra alap    100000 Ft 
Pályázati forrás (NCA, Mobilitás, egyéb)    8865250 Ft 

Közhasznú tevékenység bevétele  500000 Ft 
Tagdíjak   80000 Ft 

Tagdíjbefizetés    80000 Ft 
Vállalkozási tevékenységek bevétele  705000 Ft 

Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele   700000 Ft 
Banki kamat   5000 Ft 

Összes bevétel:   10000000 Ft 
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KIADÁSOK     
      
1. Egyesület mőködtetése  3970600 Ft 

1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft   18000 Ft 
1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft   12000 Ft 
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft   12000 Ft 
1.4. Képzések költségei   10000 Ft 
1.5. Kommunikációs költségek 12 hónapx5000Ft  60000 Ft 
1.6. Utazási költségtérítés 12 x 5000 Ft   60000 Ft 
1.7. Bérköltség 12 hónap x 62.500 Ft   750000 Ft 
1.8. Járulékok 12 hónap x 21.950 Ft   263400 Ft 
1.9. Tervezett programok, projektek költségei   2785200 Ft 

2. Eurodesk Iroda mőködtetése  468000 Ft 
2.1. Munkatárs tiszteletdíja 12x30000Ft   360000 Ft 
2.2. Marketing tevékenység 12x8000Ft   96000 Ft 
2.3. Egyéb költségek 12x1000Ft   12000 Ft 

3. Bordányi Amatır Színjátszó Kör mőködtetése  165000 Ft 
3.1. Technikai eszközök vásárlása   60000 Ft 
3.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarabx30000 Ft  60000 Ft 
3.3. Marketingköltség   15000 Ft 
3.4. Kommunikációs költségek 12 hónap x 2500 Ft  30000 Ft 

4. Bordány Futball Club mőködtetése  50000 Ft 
4.1. Mosás költségei    15000 Ft 
4.2. Ásványvíz   20000 Ft 
4.3. Futball labda 3 db   15000 Ft 

5. Bordányi Baráti Kör mőködtetése  24000 Ft 
5.1. Nyomtatványok költségei 12 hónap x 1000Ft  12000 Ft 
5.2. Kommunikációs költségek 12 hónap x 1000 Ft  12000 Ft 

6. www.telecity.hu oldal mőködtetése  48000 Ft 
6.1. Domain név karbantartási költsége 12 hónap x 2000 Ft 24000 Ft 
6.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap x 2000 Ft  24000 Ft 

7. Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése  2274400 Ft 
7.1. 12 hónap x 62.500 Ft   750000 Ft 
7.2. Járulékok 12 hónap x 21.950 Ft   263400 Ft 
7.3. Alkalmazott útiköltség térítése   60000 Ft 
7.3. Fénymásoló szervízdíja 12 hónap x 4000 Ft  48000 Ft 
7.4. Telefon elıfizetési díja 12 hónap x 7250 Ft   87000 Ft 
7.5. Internet hozzáférés költsége 12 hónap x 2000Ft  24000 Ft 
7.6. Telefonköltség szervezéshez   60000 Ft 
7.7. Marketingköltség   20000 Ft 
7.8. Irodaszerek 12 hónap  x 1000Ft   12000 Ft 
7.9. Nyomtatványok, kellékek   50000 Ft 
7.10. Kis értékő tárgyi eszközök vásárlása   60000 Ft 
7.11. Beruházások   300000 Ft 
7.12. b.i.l.d. címő újság kiadása 12 hónap x 45000  540000 Ft 

8. Szakmai programok  3000000Ft 
Összes kiadás  10000000 Ft 
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IX.  A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. évi programterve 

 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. évre vonatkozó programjait is a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttmőködve dolgozta ki, és kívánja megvalósítani. 
Ennek érdekében helyi fiatalokból, önkéntes segítıkbıl, és a fiatalokkal foglalkozó 
szakemberekbıl összeállított öt munkacsoportban végeztük a tényleges munkát. A 
helyzetelemzések, SWOT analízisek és az ötletbörzék eredményeinek feldolgozását követıen 
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 elsısorban a 
következı feladatokat szeretnénk megoldani: információs honlapok (bordanynet.hu, 
telecity.hu) mőködtetése; helyi internetezési szokások feltérképezése; az elektronikus 
levelezés, ügyintézés népszerősítése; 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 
következı feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági elképzelésekhez; 
a Teleház Információs és Szolgáltató Központ mőködtetése és továbbfejlesztése; 
igényfelmérés, adatbázisok létrehozása; képzések, képességfejlesztı tréningek, 
tapasztalatcserék szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerzı 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 
elısegítése; külföldi csereprogramok szervezése; kistérségi teleház-hálózat kiépítésének és 
mőködtetésének koordinálása; a Nyári Napközis és Faluvédı 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 
győjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi sport- és szabadidıs tevékenységek 
létrejöttének és mőködésének támogatása; szemétszüretek szervezése, ezek segítségével a 
község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók megszervezése; egyéb 
felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen. A hangerı program fı célja a helyi 
demokrácia, a kisközösségek, a civil szektor erısítése. Fıbb elemei: diákönkormányzat 
létrehozásának támogatása; a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat mőködtetése; a 
Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata Koordinációs Központjának 
mőködtetése; a helyi ifjúsági média megerısítése; közösségfejlesztés; a Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzati választások elıkészítése és lebonyolítása; demokratikusan mőködı civil 
szervezetek segítése, támogatása; európai közösségi minták megismertetése. A reCULTURa 
programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tőzték ki maguk elé. Ez évi terveik 
között szerepel a Bordányi Mozi újbóli mőködtetése; a Bordányi Amatır Színjátszó Kör 
mőködésének támogatása; alkalmi és állandó kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra 
Napja szervezése és lebonyolítása; egy Bordányi Amatır Színjátszó Találkozó szervezése és 
lebonyolítása; a Bordányi Esték rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; valamint 
helyi kulturális kezdeményezések felkarolása, támogatása. Természetesen minden 
programhoz számos rendezvény társul. 2007. évre a konkrét programtervet az idén is a 
munkacsoportok készítik majd el. 
 
 


