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Előszó 
 
Kedves Olvasó! 

 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kulturális és Szabadidős Egyesület 

megalakulásának 15. évfordulója alkalmából készült kiadványunk olvasójaként! 

Szeretnénk itt bemutatni az egyesület életében történt fontosabb eseményeket, programokat, 

megemlékezni mindarról, amit szerveződésünk tagjai átéltek, megéltek e hosszú időszak alatt. 

Jó alkalom ez arra is, hogy eldicsekedjünk mindazon eredményekkel, amelyet a közösségért, 

a faluért önkéntesen dolgozó fiatalok elértek, és az idők végezetéig a magukénak érezhetnek. 

Az elmúlt időszak összefoglalása ez a kis könyv olyan kuszán összeszerkesztve, ahogy mi 

megéltük a közösség, az együttlét mindennapjait. 

Bízom benne, hogy a tagjaink által összeszedett anyagok, fényképek felkeltik majd 

érdeklődését közösségünk tevékenysége, eredményei iránt. Remélem, hogy hamarosan 

tagjaink, partnereink, támogatóink között találkozhatunk majd ismét! 

 

 

 

Tanács Gábor, az egyesület elnöke 
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Bevezető 
 

Jelen kiadvány a Kulturális és Szabadidős Egyesület fennállásának tizenöt éves 

évfordulójának alkalmából kerül kiadásra. A kiadvány célja, hogy a Nemzeti Együttműködési 

Alap Új Nemzedék Jövőjéért Kollégium támogatásából „Kuszakorszak” – 15 éves a 

Kulturális és Szabadidős Egyesület című projekt keretein belül megvalósult szakmai 

programok eredményeként az egyesület tizenöt évét összegezze.  

A program keretében a Kulturális és Szabadidős Egyesület egykori és jelenlegi tagjai 

értékelték közösen az elmúlt tizenöt év eseménydús, mind a tagok, mind pedig Bordány 

település civil életében meghatározó időszakát.  

A kiadvány további célja az egyesület történetének összegző értékelése mellett, hogy 

támpontot adjon a civil szerveződések régi és új generációinak a jó gyakorlatok átadásával a 

hatékony és eredményes civil élet fejlesztéséhez.  

 

 

 

 

 

 

A Kiadvány megjelenését támogatták:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Új Nemzedék Jövőjéért Kollégium
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Előzmények, a szervezet megalakulása  
 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 1998-ban alakult a Homokhátság szívében, 

Bordányban. Bordány fiatal település, a településmag 150 éve alakult ki az idetelepült 

dorozsmai és szegedi emberek áldozatos munkája révén. Az egyre gyarapodó lakosságú 

település 1950-ben nyerte el önállóságát anyatelepülésétől, Kiskundorozsmától. Településünk 

civil élete kialakulásától kezdve aktív volt. A település 1950-es önállóvá válásával a civil 

szerveződések is aktívabbá váltak. Amatőr színjátszó és néptánccsoport alakult, 1952-től 

önálló művelődési házat alakítottak ki, ahol öntevékeny csoportok alakultak. Az elavult 

művelődési központ helyét 1972-ben egy új, a kor körülményei között modernek számító új 

művelődési ház vette át. Az új épület 17 helyiséggel rendelkezett, és 260 fő együttes 

befogadására volt alkalmas, rendszeresen tartottak benne színi- és mozi előadásokat, neves 

együttesek léptek fel. Mindezek mellett otthonul szolgált a település öntevékeny csoportjai 

számára is. A településen a rendszerváltást megelőzően a párt ifjúsági szervezetén kívül nem 

működhetett más ifjúsági szervezet. Az 1989 után indult kezdeményezések gyorsan elhaltak 

az alapító generációk kiöregedését követően.  

Az 1990-es évek második felében Magyarországon általános fellendülésnek indult az ifjúsági 

élet, valamint erre az időszakra tehető a Teleház mozgalom elindulása is. A bordányi fiatalok 

körében is megjelent az igény egy Teleház kialakítására, valamint szabadidejük hasznos 

közös eltöltése iránt. A két közös cél kiemelt szerepet játszott a Kulturális és Szabadidős 

Egyesület megalakulásában. 

1998. november 12-én alakult meg a Kulturális 

és Szabadidős Egyesület, amelynek székhelye a 

Faluház lett. 2000. április 1-jén sikeres 

pályázatnak köszönhetően nyithatta meg a kapuit 

a Bordányi Teleház. 

 

Az egyesület megfogalmazott fontos céljairól, az alapszabályában olvashatunk: „Az 

egyesület célja 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 

az egyesület ma is használt logója 
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fejlesztése a közösség érdekében. Ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal, mellyel az 

Európai Unióhoz való zökkenőmentesebb csatlakozás is megvalósul. Biztosítottá válik ezzel a 

szabadidő hasznos-, tartalmas eltöltése közösségben, csoportokban, kulturált környezetben.”1 

 

Az egyesület történetének 15 éve alatt változó taglétszámmal működött, de 

általánosságban elmondható, hogy egymással párhuzamosan több generáció képviseltette 

magát a tagságban. Az általános iskolás korosztálytól kezdve a fiatal munkavállalókig széles 

palettán mozgott és mozog jelenleg is az egyesületi tagság korösszetétel szempontjából. Az 

egyesületbe való belépésről minden esetben az egyesület közgyűlése dönt.  

Az egyesület elnöki posztját eddig négy fő töltötte be. Az 1998-as alapítástól 2000-ig 

Szabó János állt az egyesület élén. Ezt az időszakot az építkezés és a gyarapodás időszakaként 

jellemezhetjük. Kialakult az a mag, mely alapvetően határozta meg az egyesület további 

életét. A mozi működtetése mellett az egyesület egyre több helyi kezdeményezés bölcsőjének 

bizonyult, tevékenysége sokrétűvé vált.  

2002-től Juhász Anikó került az egyesület élére. Elnöksége alatt sikerült létrehozni a 

bordányi Teleházat és olyan közösségi térré fejleszteni, ami egyedülállónak bizonyult mind a 

településen, mind pedig a régióban. Jelentősen átalakult a tagság összetétele. Az alapítók 

generációja mellett az egyesület utánpótlást kapott az akkori 10-12 éves generációból. Az 

egyesület élete olyan programokkal színesedett, mint például a fém és papírgyűjtés, vagy a 

Nyári Napközis és Faluvédő Tábor. Ebben az időszakban a teleház, mint bázis szolgálta 

mindazt, a mire a helyi fiataloknak szüksége volt. A rendelkezésre álló modern infrastruktúra 

jó alapot szolgált a különböző programok megszervezéséhez, a közösségi tér találkozóhelyévé 

vált a helyben élő fiataloknak. 

2005-től egy éven keresztül Börcsök Roland töltötte be az egyesület elnöki tisztét. 

Erre az időszakra is a fejlődés volt jellemző. Tovább bővült a teleház, folytatódtak a szakmai 

projektek. 

2006-ban Tanács Gábort választotta meg elnöknek az egyesület közgyűlése, aki azóta 

látja el ezt a tisztséget. A következő tisztújító közgyűlésre 2013. májusában kerül sor. A nyolc 

év alatt számos régi, hagyományos, és új program valósult meg. Megerősödött az egyesület 

nemzetközi jelenléte, számos határon átnyúló és más európai színtereken zajló program 

valósulhatott meg, amelynek az egyesület tagjai szervezői, résztvevői voltak. Az időszak 

legjelentősebb eseménye az Egérház Alapítvány megalapítása, majd a Vadgesztenye Ifjúsági 

                                                 
1 Részlet az egyesület alapszabályából 
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Közösségi Szálláshely kialakítása volt. A szálláshely kitűnő helyszíne lett a különböző hazai 

és nemzetközi szintű programoknak. A hétszobás, harmincfő befogadására alkalmas 

intézményben az alábbi szolgáltatások érhetőek el, ezek a fontosabb paraméterei: Minden 

szobához saját fürdőszoba tartozik, ágynemű, törölköző ingyenesen áll a vendégek 

rendelkezésére. Étterem az alsó szinten található, tehát az étkezések helyben megoldhatóak. 

Ingyenes parkoló, wifi, hajszárító, vasaló, hűtőszekrény áll a vendégek rendelkezésére. 

Technikai felszereltség (projektor, internet lehetőség stb.): wifi, 3 db asztali számítógép 

internet hozzáféréssel, projektor, TV, videomagnó, DVD lejátszó, vetítővászon, flipchart 

képzéshez, foglalkozásokhoz alkalmas asztalok, székek. 

A Vadgesztenye Ifjúsági Szállás a bordányi Kulturális és Szabadidős Egyesülettel, valamint a 

Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen szervez táborokat, ifjúsági 

programokat, szakmai képzéseket fiatalok és az őket segítők számára. 

 

 

 

 
A szálláshely internetes hirdetése 

 



 10 

A működés alapdokumentumai 
 

A szervezet és a hozzá kapcsolódó munkacsoportok, szervezeti egységek működését 

változatos dokumentumok szabályozzák, amelyek meghatározzák az egyesület működését is.  

A szervezet Alapító okiratát 1999. február 12-én fogadták el. A tíz év alatt a 

dokumentum többször változott, a jelenleg hatályos2 alapszabályt 2008. szeptember 15-én 

módosította az egyesület közgyűlése. Az egyesület nem rendelkezik önálló szervezeti és 

működési szabályzattal, mivel az általa működtetett Bordányi Ifjúsági Információs Pontnak 

van Szolgáltatási és Működési Szabályzata, amelyet 2005. július 1-től helyeztek hatályba. A 

biip a legfontosabb színtere az egyesületnek, ezért a Szolgáltatási és Működési Szabályzata 

alapvetően határozza meg a közösségi ifjúsági életet és az itt folyó munkát. 

A korábban Teleház Információs és Szolgáltató Központként működő közösségi 

színtér még, mint projekt működött, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal 

közösen létrehozott Bordányi Ifjúsági Információs Pont azonban már, mint részben önálló 

intézmény működik a szervezeten belül, így ez rendelkezik alapító okirattal is. Az alapító 

okiratot ugyancsak 2005. július 1-jén fogadták el, és írták alá a szervezetek vezetői. 

Az egyesület közhasznú civil szervezet, így működése óta minden évben elkészítette 

közhasznúsági jelentését. A közhasznúsági jelentések megtalálhatók a szervezet honlapján is, 

de a legfőbb adatokat a közhasznúsági törvénynek megfelelően nyilvánosságra is hozzák. 

Az egyesület vezető-tisztségviselői és a munkacsoportok vezetői részére készítenek 

névjegykártyát, a szervezet fejléces levélpapírt használ. Az egyesület minden munkacsoportja, 

és szinte minden nagyobb rendezvénye önálló logóval rendelkezik. 

Az egyesület akár önmagban, akár munkacsoportjain keresztül is rendszeresen 

kommunikál a lakossággal, minden a munkacsoportok által megvalósított rendezvény, 

minden előállított szellemi termék egyben reklámhordozója egy másiknak is. Ez az egyesület 

talán legjobban kitalált rendszere, amit a fiatalok maguk között csak „árukapcsolásként” 

emlegetnek.  

Az egyesület teljes tevékenységét átszövi a marketing, tudatosan odafigyelnek arra, 

hogy egy-egy programot, rendezvényt az összes az egyesület által használt csatornán 

népszerűsíteni tudjanak. Az egyesület története során egymással párhuzamosan több 

kommunikációs csatornát is használt a fiatalok és a település lakosságának elérésére: 

                                                 
2 A könyv kéziratának zárása 2013. március 15. 
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� b.i.l.d. hetilap című újság, amely heti rendszerességgel3 jutott el a lakossághoz 2010-es 

átalakulásáig. 

� bordanynet.hu honlap, amely napi rendszerességgel frissül 

� Rádió9 internetes rádió és a hozzá kapcsolódó honlap (www.radio9.hu), amely 2010-

ig rendszeresen jelentkezett élő adásokkal, bejelentkezésekkel 

� Plakátok, szórólapok, a KÖR4 rendszeren keresztül az egész településre terítve 

 

 

                                                 
3  2009. január 1. előtt kisebb példányszámban, és csak havi rendszerességgel, viszont 8 oldalon jelent meg. 
4 Közösségi Önsegélyező Rendszer 
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Szervezeti struktúra 
 

Az egyesület fennálása során számos munkacsoportot és tevékenységi kört 

működtetett, illetve működtet jelenleg is. Az itt látható ábra mutatja be az egyesület szervezeti 

struktúráját. A szervzeti struktúra egyes elemei szorosan kapcsolódnak a Bordányi Ifjúsági 

Információs Ponthoz, mint fő szervező egységhez. Az egyesület története során változó 

létszámban, de mindig rendelkezett főállású, vagy részmunkaidős alkalmazottal. Az 

alkalmazottak, mint a részben önálló intézmény, a Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) 

alkalmazottai tevékenykedtek és tevékenykednek jelenleg is. Jelenleg három főállású 

alkalmazott dolgozik az egyesületen belül. Az egyik munkatárs a biip ügyfelezési feladataiért 

felel, míg a másik két főállású alkalmazott az egyesület és a biip teljes működtetéséért felel, 

feladataikat mindenkor a feladatok számától, nagyságától és határidejétől függően osztják 

meg. Kiemelt feladatuk egyrészt a forrásteremtés (hazai és nemzetközi pályázatok), a 

fejlesztések (képzések, animáció) és a nemzetközi kapcsolatok, másrészt az adminisztráció, 

például a tagnyilvántartás, könyvelés, így többek között a pályázatok pénzügyi elszámolásai. 

a KUSZA szervezeti ábrája 2010-ben 
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Az egyesülethez kapcsolódó szervezetek, intézmények, 
munkacsoportok 
 

Bordányi Hírek - b.i.l.d. munkacsoport 

A munkacsoport feladata megalakulását követően egy saját újság, a b.i.l.d. 

szerkesztése és terjesztése. A b.i.l.d. az egyesülettel egyidős, 2000. áprilisában jelent meg az 

első szám, és havi rendszerességgel közel hét 

éven keresztül eljutott 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 „b.i.l.d.” mozaikszó jelentése: Bordányi Ifjúsági 

lap Diákoknak. 

A kiadvány 2007-től kezdve már heti 

rendszerességgel minden bordányi olvasóhoz 

eljutott, 2008-ban gazdasági problémák miatt csak 

azokhoz jutott el, akik ezt megrendelték, így 

annak ellenére, hogy a terjesztése továbbra is 

ingyenes maradt, az „előfizetői” szám ez idő alatt 

kétszázra csökkent. A vezetőség szerint ennek az 

volt az oka, hogy az egyesület hírei szinte napi 

frissítéssel megjelennek a bordanynet.hu oldalon, az újság már nem tudott friss információkat 

nyújtani. Az egyesület közgyűlése 2008. év végén döntött arról, hogy azok számára, akik még 

nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, a b.i.l.d.-et továbbra is el kell juttatni, kisebb 

lapszámmal, de nagyobb példányszámmal. Így született meg a két oldalas, de mindig friss 

híreket közlő bild hetilap, amely hetente foglalja össze a legfontosabb eseményeket. 2010-ben 

a bild hetilap szerkesztősége a hatékonyabb tájékoztatás érdekében összevonásra került a 

település másik sajtóorgánumával, a Bordányi Naplóval. Az egykori bild szerkesztőség ezt 

követően a Bordányi Hírek című hetente megjelenő kétoldalas kiadvány szerkesztésében vett 

és vesz részt, amely kiegészíti a Bordányi Napló havonta megjelenő számait. A lap a település 

 b.i.l.d. címlap 
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aktuális hírei és eseményei mellett beszámol az egyesület, valamint az ifjúság életének 

eseményeiről.  

 

Saját honlapok - www.telecity.hu és www.bordanynet.hu 

A telecity.hu honlapon elsősorban a Kulturális és Szabadidős Egyesület életéről, 

programjairól szóló információkat, képeket közöltek az 

oldal szerkesztői. Ez a honlap egy ritkán frissülő, az 

egyesületet bemutató honlapnak készült, sajnos 

szerkesztése is eléggé nehézkes, ennek okán az ott 

közölt információk könnyen elavulttá 

válhatnak. 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. 

 

 

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 

20 fős társulattal dolgozik a csoport.  

A színjátszó kör jelenleg Marth P. Ildikó: "Kukás guru" 

című színdarabját játssza. A tizedik születésnapját nemrégiben 

ünneplő közösség ezt a darabot viszi most a határon túlra, elsőként 

a testvértelepülésekre, majd ezt követően egy erdélyi turnét terveznek, a cél, hogy a magyar 

szó, a magyar színjátszás a magyar szórványba is eljuthasson. 

a telecity.hu honlap logója 

a bordanynet.hu kezdőlapja 

a színjátszó kör logója 
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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 csapatnak 

jelenleg 12 aktív tagja van. A labdarúgás mellett egy új sportág a 

Speedminton meghonosítása is megkezdődött a településen, 

amelyet ugyancsak ez a munkacsoport végez. A munkacsoport 

rendszeresen képviseli az egyesületet a bordányi Téli Kupán, ahol 

jó eredménnyel szerepeltek.  

 

Bordányi Baráti Kör, mint a fiatalok önkéntes munkájának elismerése 

A Bordányi Baráti Kör a teleházzal párhuzamosan alakult meg, 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 közel 100 fiatal 

a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek 

megvalósulását, önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület 

intézményeinek működtetéséhez. A rendszer a tagok egymás 

munkájára épülő önkéntes tevékenységén alapul. A tagok az 

egyesületnek és egymásnak végezhetnek munkát. Az általuk 

elvégzett munkáért virtuális pénzben, Bordányi Koronában 

kapnak fizetséget, amellyel ők tudnak egyrészről saját társaiknak 

fizetni a nekik elvégzett munkáért, valamint a biip szolgáltatásait is igénybe vehetik.  

 

Rádió9 

A Rádió9 projekt célja egy fiatalok által megálmodott, a Mórahalmi Kistérség kilenc 

településén működő internetes rádió létrehozása és 

működtetése volt. A projekt során egy olyan közösségi 

rádió jött létre, amely elsősorban a fiatalokról, 

közösségeikről, nekik és róluk szól, feldolgozva 

mindennapi életüket, problémáikat, vagy éppen sikereiket. 

 

a rádió logoja 

a KÖR logója 

bfc logója 
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A projektbe bevont fiatalok számos új dolgot tanulhattak meg, miközben az általuk 

működtetett rádió kiváló lehetőséget teremtett a kistérségtudat megerősítésére, a települések, 

az itt működő ifjúsági szervezetek 

kapcsolatainak erősítésére, továbbá 

műsorain keresztül az európaiság, az 

európai kultúra és sokszínűség 

bemutatására, az ezzel kapcsolatos 

információk feldolgozására és 

közvetítésére. 

Az egyesületet leginkább az 

motiválta a program megvalósí-

tásával kapcsolatban, hogy egy olyan 

életképes, kreatív csoportot hozzanak 

létre, amely elsősorban megoldásokat talál a fiatalok élethelyzeteire, vagy a fiatalok nyelvére 

fordítja a már meglévő megoldásokat, és mindezeket, mind a kistérségben működő ifjúsági 

közösségi terek, egyesületek által elért eredményeket, jó megoldásaikat egy direkt, a fiatalok 

által kedvelt és népszerű kommunikációs csatornán keresztül el tudja juttatni a célcsoporthoz. 

Ugyancsak cél volt, hogy az egyesület kreatív szereplők bevonásával működtetni tudja a helyi 

kezdeményezés hatására létrejövő kistérségi ifjúsági rádiót. Súlyozott törekvés volt arra, hogy 

megszűnjön az az itt élő fiatalok közti szakadék, amely elsősorban a földrajzi elhelyezkedés, a 

települések közti távolságok és nem utolsó sorban a fiatalok számítógépeik elé történő 

elzárkózása miatt keletkezett.   

A munkacsoport részt vett egy nemzetközi csereprogramban 2010-ben, amikor is egy 

olaszországi kisközösségi médiahasználat képzés keretében osztották meg tapasztalataikat 

résztvevő országok fiataljaival. A rádió felszerelésének és üzemeltetésének költségeit az 

egyesület pályázati forrásból finanszírozta. A legnagyobb költséget a jogdíjak jelentették. 

Sajnálatosan a pályázat lezárását követően nem álltak rendelkezésre olyan anyagi források, 

melyek lehetővé tették volna a Rádió9 további szabályos működtetését, ezért a Rádió9 2011-

óta szünetelteti tevékenységét.  

az első képzésen résztvevő fiatalok 
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A szervezet irodája, székhelye 
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 

székhelyének, és egyben az egyesület részben önálló 

intézményének a Bordányi Ifjúsági Információs Pontnak 

(biip) a bordányi Faluház ad otthont. 

A biip 2008. májusában költözött be jelenlegi helyére, ahol 

egy több mint 120 négyzetméteres közösségi tér, és két 

iroda áll az egyesület rendelkezésére. 

A tetőtérben elhelyezkedő teret az egyesület térítésmentes juttatásként kapja az 

önkormányzattól. 

A biip településen belül is központi helyen található, szinte közvetlenül a posta és a 

polgármesteri hivatal mellett, Bordány második legjelentősebb forgalmú utcájában. 

Az épület akadálymentesített, a biip-be sajnos jelenleg csak egy lépcsőnjáró gép használatával 

lehet akadálymentesen bejutni. 

 

 
a biip elhelyezkedése Bordányban 

 a bordányi Faluház 
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A biip terei modernek, technikailag jól felszereltek, környezeti szempontból 

esztétikusak, virágokkal, dekorációs elemekkel díszítettek. 

     

      
a biip belső tere 

 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) az egyesület és Bordány Község 

Önkormányzata között létrejött önkormányzati tulajdonú helyiségek közösségi célú 

hasznosításáról szóló együttműködési megállapodás alapján jelenleg egy 120 négyzetméteres 

térben és hozzá kapcsolódó két, egyenként 10-10 négyzetméteres irodahelyiségben működik. 

A biip-ben a modernkor követelményeinek megfelelő infrastruktúra áll a fiatalok 

rendelkezésére. 
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A Bordányi Ifjúsági Információs Pont 
 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület, mint úgynevezett egyéb cél szerinti 

tevékenységként üzemelteti a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot. 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 Önkormányzata 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. 

 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont a helyi fiatalok számára nyújt segítséget 

mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, életük teljesebbé tételében, 

valamint információs szükségleteik kielégítésében. 

 

 

a biip logoja 

egy kuszás fiatal a biipben 
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Információs és tanácsadó tevékenységén keresztül 

� elősegíti a fiatalok autonómiájának kialakulását annak érdekében, hogy felelősséget 

vállalhassanak önmagukért, 

� közvetít az egyének és a település intézményei között, lehetővé téve a fiatalok és az 

intézmények szükséges találkozását, 

� segíti a fiatalokat abban, hogy megtalálják a nekik megfelelő helyet a társadalomban, 

illetve az életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék, 

� támogatja a társadalmi folyamatok megértését, és az azokba való aktív 

bekapcsolódásukat a fiataloknak, hogy cselekvő részeseivé váljanak sorsuk, életük 

alakításának, 

� biztosítja, hogy a fiatalok személyes fejlődésük, szociális, kulturális és mentális 

szükségleteik kielégítésének lehetőségeiről tájékozottak legyenek. 

 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) feladata 

 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) elsődleges feladata, hogy a fiatalok 

információs szükségleteinek kielégítése, várható problémáinak megelőzése, illetve 

csökkentése érdekében információs szolgáltatást működtessen, mely szolgáltatást a fiatalok 

kéréseinek, szükségleteinek megfelelő tartalommal nyújt ügyfelei számára. 

A működés által érzékelt és felvetett problémákat visszacsatolja, közvetíti Bordány Község 

Önkormányzatának és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak, a fiatalokat érintő 

döntések kedvező irányú befolyásolása érdekében. 

 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásai megbízhatók, mindenki számára 

diszkrimináció nélkül hozzáférhetők. A nyitva tartás a tanuló és dolgozó fiatalok 

szabadidejéhez igazodik. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont tiszteletben tartja a fiatalok 

anonimitását, a szakmai titoktartás kötelező. A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalokkal való 

kapcsolat egyenrangú, ezzel is erősítve a fiatalok függetlenedésének folyamatát. A Bordányi 

Ifjúsági Információs Pont tiszteletben tartja a fiatalok autonómiáját önmeghatározásukban, és 

jogukat a szabad választáshoz. 
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A Bordányi Ifjúsági Információs Ponttal működésének alapkritériumai: 

 

Tevékenység 

 

� A Bordányi Ifjúsági Információs Pont alaptevékenysége (elsődleges tevékenysége) az 

információszolgáltatás. 

� Amennyiben a biip egyéb szolgáltatásokat is működtet, úgy az információs és a más 

típusú szolgáltatások egymást kiegészítve, de a hangsúlyt az információszolgáltatásra 

helyezve jelennek meg a biip tevékenységében. 

� A biip által nyújtott, az információs szolgáltatásokat kiegészítő egyéb szolgáltatások 

vagy a biip által végzett, az információs munkához csak részben kapcsolódó 

tevékenységek nem hátráltatják az ifjúsági információs szolgáltatások szakmai-etikai 

normák szerinti működését. 

 

Szolgáltatások 

 

� Az alaptevékenysége keretében biztosított szolgáltatásait ingyenesen nyújtja a biip. 

� A szolgáltatásokat mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja. 

Mindezek figyelembevételével a biip elsődleges célcsoportja a 12-30 éves korcsoport. 

� Az ügyfelekkel való kapcsolat kialakításakor, illetve az ügyfélmunka során 

figyelembe veszi a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait. 

� A biip szolgáltatásai megbízhatóak és professzionálisak.  

� Szolgáltatásainak igénybevételéről nyilvántartást vezet melyben legalább az 

igénybevevők száma, hozzávetőleges kora, az igénybevett szolgáltatás típusa 

rögzítésre kerül. 

 

Információszolgáltatás  

 

� Az alábbi területeken végez információgyűjtést- és szolgáltatást a biip: 

– helyi, kistérségi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények 

– helyi, kistérségi, sportolási lehetőségek, helyi, kistérségi, regionális és országos 

sportrendezvények 
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– helyi és regionális közoktatási és felsőoktatási információk (legalább; 

iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljárások, 

iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek) 

– helyi és kistérségi hivatalok (legalább; alapadatok, nyitva tartás) 

– helyi, kistérségi és megyei önkormányzatok (legalább; alapadatok, helyi 

önkormányzati képviselők névjegyzéke) 

– helyi, kistérségi, és regionális és országos olcsó szálláslehetőségek (legalább; 

kulcsos ház, turistaház, kollégium, ifjúsági szálláshely kategóriákban alapadatok, 

nyitva tartás) 

– országos utazási és szállás kedvezmények (legalább; MÁV és VOLÁN hivatalos 

kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények) 

– helyi, kistérségi munkalehetőségek 

– helyi, regionális és országos pályázatok (legalább; a pályázat kiírása) 

– helyi és regionális segítő-és krízisellátó helyek (legalább; átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények, drogambulanciák, telefonos segítőhelyek kategóriákban 

alapadatok, nyitva tartás) 

– ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató  

– az európai mobilitással összefüggő alapinformációk 

� A biip a rendelkezésére álló információkat elsősorban számítógépen rögzíti és tárolja. 

� A biip nyilvános helyen is elhelyezi az információk egy részét oly módon, hogy az 

ügyfelek önállóan is tájékozódhassanak. 

� Az irodában hozzáférhető információk minden esetben tartalmazzák legalább 

aktualitásuk kezdetének és/vagy lejártának idejét.  
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A szervezet nemzetközi kapcsolatai 
 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület megalakulása óta fontosnak tartja a nemzetközi 

kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Azzal, hogy a közösség tagjai különböző nemzetközi 

ifjúsági cseréken, szakmai programokon, képzéseken vesznek részt, folyamatos innováció 

érkezik az egyesületbe. A nemzetközi utakat, mint „látóutakat” kihasználva számos új ötlet, 

kezdeményezés valósulhat meg egy-egy külföldi minta alapján. 

A KUSZA 2003–tól 2010-ig Eurodesk helyi partnerként folyamatosan segítette a helyben és a 

Homokháti Kistérségben élő fiatalokat. 2010-et követően nem hosszabbította meg Eurodesk 

hálózati tagságát, azonban a meglévő nemzetközi kapcsolati háló a Fiatalok Lendületben 

programnak köszönhetően tovább bővült. Partnerszervezete van többek közt Bulgáriában, 

Lengyelországban, Svájcban, Romániában, Dániában, Litvániában, Spanyolországban, 

Finnországban. Határmenti együttműködés keretében kapcsolatokat tart fenn szerbiai és 

romániai ifjúsági szervezetekkel is. Ezen szervezetekkel eddig számos sikeres nemzetközi 

cserekapcsolatot bonyolítottak le. 

 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület fennállása óta a következő szervezetekkel 

kötött partnerségi megállapodást, a következő 

szervezetekkel működik együtt: 

� Babilonas, Litvánia 

� Bagolyvár Kultúrkör Palics, Szerbia 

� Béthel Alapítvány, Budapest 

� Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzat 

� Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület 

� Centrum Międzynarodowych Spotkań w 

Tuchomiu, Lengyelország 

� Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa, Szerbia 

� Cromo Alapítvány, Budapest 

� Dél-aföldi Ifjúsági Szövetség 

� Educationand Research Community, Törökország 

� ETAP – Messinian Association of Development and Inmprovement, Görögország 

� European Association of Young Regionalits, Lengyelország 

nemzetközi projekt generálása 
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� Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete 

� Foundation „Szansa XXI”, Lengyelország 

� H2O – Arrouques Youth Association, Portugália 

� Homokhát Eurointegráció Kht. 

� Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata 

� Homokkert Kistérségi Integrációs Kht. 

� Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért 

� International Initiatives for Cooperation, Bulgária 

� Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért 

� Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 

� Nyugat-dunántúli Ifjúsági Szövetség 

� OS Hodina H, Csehország 

� Oszkói Hegypásztorkör 

� Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet 

� „Röszkei Kaláka” Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület 

� TDM2000, Olaszország 

� TÉR Ifjúságsegítő Egyesület 

� The Youth Department of Lapua Town, Finnország 

� Union of young People of Thessaloniki „Carpe Diem”, Görögország 
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Kommunikáció, marketing 
 

A szervezet belső kommunikációja napi szinten interneten és telefonon történik. Az 

egyesület tagjainak döntő többsége tagja a telefon flottának, amelyen keresztül ingyenesen 

beszélhetnek egymással. A tagokkal általában e-

mailen keresztül tartják a kapcsolatot, de a szervezet 

tagjai a honlapokról is elég sok információt 

begyűjthetnek, hiszen a bordanynet.hu oldal szinte 

naponta frissül. Gyorsan nagy népszerűségre tett szert 

az egyesület zárt facebook csoportja. A 

rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos, tagoknak szóló információk itt kerülnek 

megosztásra teret adva a közös ötletelésnek is. 

 

Az egyesület belső hírlevelet is működtetett, amely a „felemelő” címet viselte. Az 

elektronikus hírlevél heti rendszerességgel, szerdánként jutott el a tagokhoz a megadott e-mail 

címekre. A facebook csoport azonban átvette a hírlevél szerepét, mivel nem kell szerkeszteni, 

fotók, sőt dokumentumok is megoszthatók a közösségi hálón, így gyorsabb kommunikációt 

tesz lehetővé. 

A munkatársak, műhelyvezetők sokáig a PHProjekt nevű alkalmazást 

használták, ami napi munkájukhoz nagyon nagy segítséget jelentett. 

2012-től az Asana Makes Online Project Management-et használják. Az ingyenes online 

alkalmazás egyrészt jól használható az egyesület 

projektjeinek napi szintű menedzselésére, másrészt 

feladat archívumként is segíti a közös munkát.  

 

Az egyesület külső kommunikációja 

legintenzívebben az interneten zajlik. A Rádió9 és 

a b.i.l.d. című újság önálló működéséig az 

egyesület kiemelten használta ezeket a 

kommunikációs eszközöket is. Sajnálatosan e 

kettő médium megszűnésével, illetve 

átalakulásával a helyzet megváltozott. A fiatalok 
A Rádió9 stúdiója 
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információszerzési szokásainak változása az internetes kommunikáció irányába hangolta az 

egyesület kommunikációs stratégiáját is. Az egyesület honlapja (www.bordanynet.hu) és a 

közösségi oldalakon való jelenlét mindenképpen kielégíti ezen igényeket, hiszen akár 

óránkénti rendszerességgel tud híreket, információkat megjelentetni.  

Az Egérház Alapítvány által hetente megjelentetett Bordányi Hírekben, és a havi 

rendszerességgel megjelenő Bordányi Naplóban ugyancsak jelennek meg az egyesület 

életével kapcsolatos hírek, egy-egy rendezvénnyel kapcsolatos felhívások. Ezen kiadványok 

olvasói köre inkább az idősebb korosztályokból kerülnek ki, azonban fontos, hogy a 

működésről, egy-egy programról szinte a család minden tagja értesülhessen. Ehhez pedig több 

kommunikációs csatornát kell használni. Éppen ezért fontos szerepet tulajdonítanak a 

hagyományos promóciós eszközök, úgymint plakátok, szórólapok alkalmazásának is.  

Az egyesület székhelyéül szolgáló Bordányi Ifjúsági Információs Pont bejáratánál 

egy „biip screen” nevű eszközt helyeztek el. A zöld oszlopban elhelyezett monitoron a nap 24 

órájában lehet olvasni a .ppt formátumban feltöltött képújságot, amely az egyesületet, a 

rendezvényeket népszerűsíti. 

 

 
A b.i.l.d. heti és havilapok a hangerő program keretében jelentek meg 
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Az egyesület programjai 
 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2004-től kezdődően az adott évre vonatkozó 

programjait a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve, a Fiatalok 

Bordányért Programcsomag keretében dolgozza ki, és ennek a programcsomagnak a 

keretében valósítja meg. Ennek érdekében helyi fiatalokból, önkéntes segítőkből, és a 

fiatalokkal foglalkozó szakemberekből összeállított öt 

munkacsoportban végzik 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. 2008. évtől öt kiemelt területet céloztak 

meg:  

A bordányNET program 

célja a település informatikai 

fejlesztése. Ezen belül elsősorban a 

következő feladatokkal foglalkozik: 

információs honlapok (bordanynet.hu, 

telecity.hu) működtetése; helyi 

internetezési szokások feltérképezése; 

az elektronikus levelezés, ügyintézés 

népszerűsítése; új, a települési 

adattárolást segítő 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 Bordányi Ifjúsági Információs Pont működtetése és folyamatos 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 

a programcsomag logoja 

a www.bordanynet.hu honlap 
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elősegítése; külföldi csereprogramok szervezése; kistérségi ifjúsági 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; ifjúsági szálláshely létrehozása, majd 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 rendszeres 

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 így például erdőtelepítés- 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 munkájának 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 négy 

évenkénti előkészítése és lebonyolítása; demokratikusan működő civil szervezetek segítése, 

támogatása; európai közösségi minták megismerése, megismertetése, népszerűsítése.  

A reCULTURa  programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tűzték ki 

maguk elé. Sok évig szerepelt a programban a Bordányi mozi működtetése, majd újraindítása, 

azonban a Faluház átalakításával ez a cél ellehetetlenedett. A programcsomag kiemelt 

feladatai közé tartozik 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 társult.  

fiatalok munka közben (nyári tábor) 
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A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor és az azt követő Gyermek- és Ifjúsági 

Nap bemutatása 

 

Az egyesület több, mint egy évtizede sikeresen rendezi meg a Nyári Napközis és 

Faluvédő Tábort (NYNFT), amelyhez -együttműködve a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzattal (GYIFÖ) - szorosan 

kapcsolódik a Gyermek- és Ifjúsági Nap 

(GYIN) is, amely egyben a táborzáró 

rendezvénye. 

A tábor helyszíne mindig a község egyik 

intézménye (Faluház, Általános iskola, 

Bordányi Ifjúsági Információs Pont), illetve 

egy-egy olyan terephelyszín, amely 

felújításra, megvédésre szorul (játszótér, 

park, temető). 

A program a cselekedve-tanulás és élmény-pedagógiai csoportos módszerekre épül és a 

résztvevői önállóságra, az egymástól való tanulás lehetőségeire és fontosságára helyezi a 

hangsúlyt. Elsősorban szituációs, bizalom-

erősítő, ráhangolást, kapcsolatteremtést segítő, 

drámapedagógia módszereket alkalmaznak, 

bizonyos esetekben speciálisan a terepgya-

korlati, közösségépítési és művészi kifejezési 

módszerekre koncentrálva. A fiatalok aktív 

részesei az egész projektnek, minden munka-

fázisban számítanak támogató részvételükre. 

 

A résztvevők munkacsoportokat alakítanak, egy-egy csoport feladata így konkrétan 

meghatározhatóvá, a bekapcsolódó fiatalok számára az érdeklődési körükhöz igazodóan 

vállalhatóvá válik. A csoportok forgószínpadszerűen minden feladatban részt tudnak venni. 

 

A tábor záró-rendezvénye egyben a gyermek- és ifjúsági nap, amely jó lehetőséget 

teremt arra, hogy a településen élők beleláthassanak a tábor mindennapjaiba. A tábor részletes 

programját is fiatalok dolgozzák ki, az ő terveik alapján készülnek el azok a kiadványok 

a tábor kreatív munkacsoportja munka közben 

Helyére kerül Döme (a kabalafigura) feje 2007-ben 
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(szórólapok, plakátok, újság) amelyek népszerűsítik a rendezvényt. Az ifjúsági nap 

programját a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat állítja össze. 

 

A programot támogató marketingeszközök  

Az egyesület teljes tevékenységét átszövi a marketing, tudatosan odafigyelnek arra, 

hogy egy-egy programot, rendezvényt az összes, az egyesület által használt csatornán 

népszerűsíteni tudjanak. Négy kiemelt, és a teljes lakosságot elérő eszközzel rendelkeznek: 

� b.i.l.d. című újság, majd megszűnését követően a Bordányi Hírek, amely heti 

rendszerességgel jut el a lakossághoz. 

� bordanynet.hu honlap, amely napi rendszerességgel frissül 

� Rádió9 internetes rádió és a hozzá kapcsolódó honlap (www.radio9.hu), amely 

ugyancsak rendszeresen jelentkezett élő adásokkal, bejelentkezésekkel, és 

minden programnak reklámlehetőséget is biztosított 

� Plakátok, szórólapok, a KÖR5 rendszeren keresztül az egész településre terítve 

 

Az egyesület akár önmagban, akár munkacsoportjain keresztül is rendszeresen 

kommunikál a lakossággal, minden a munkacsoportok által megvalósított rendezvény, 

minden előállított szellemi termék egyben reklámhordozója egy másiknak is. Ez az egyesület 

talán legjobban kitalált rendszere, amit a fiatalok maguk között csak árukapcsolásként 

emlegetnek. Esetünkben ennek a legjobb példája a Gyermek és Ifjúsági Nap 

megrendezésének módja. A két szervezet által megvalósítandó program ugyanazon a helyen, 

ugyanabban az időben kerül megrendezésre. A táborlakók szülei, nagyszülei, testvérei, barátai 

igazából a táborzáró miatt érkeznek meg a térre, ahol már javában zajlik egy a GYIFÖ által 

szervezett rendezvény, amelynek automatikusan résztvevőivé, részeseivé válnak. Ha azt 

nézzük, a GYIFÖ bármiféle reklámtevékenység nélkül kapott 200-250 érdeklődőt. A nyári 

tábornak kétféle kommunikációja van6: 

a) Résztvevőket kell toboroznia a táborba. Ahhoz, hogy a tábor jól és nyereségesen 

tudjon működni körülbelül negyven fiatalt kell bevonniuk alkalmanként: 

� Üzenet a szülőknek, hogy jó helyre kerülhet a gyermekük 

(biztonságban van, új dolgokat tanul, barátokra lel, stb.) 

� Üzenet a gyerekeknek, hogy lesz egy jó hetük (buli, haverok), 

miközben értelmes dolgot tudnak tenni 

                                                 
5 Közösségi Önsegélyező Rendszer. Bővebben Szendrő-Szupi József: A KÖR című könyvéből 
6 Az itt felsoroltak a szervezésben résztvevő fiatalokkal készült fókuszcsoportos beszélgetése hangzottak el. 
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� Ha van kedved, gyere és segíts – legyél te is kortárssegítő 

b) A lakosság felé is kommunikálniuk kell, több, 

fontos üzenetet eljuttatva számukra: 

� Üzenet a felnőtteknek: a fiatalok 

értékesek, dolgoznak a 

környezetükért 

� Maga a felújítás ténye (pl. egy 

játszótér újrafestése) 

� Üzenet a településen élő fiataloknak: 

felújítottunk egy játszóteret, 

vigyázzatok rá, egy általatok ismert 

helyi fiatal is dolgozott ezért, stb. 

� A szervezést felvállaló egyesület egy 

értékes közösség (támogatásra érdemes) 

A lakosság felé irányuló kommunikációban már meg kell, hogy jelenjen a zárónap, a 

Gyermek és Ifjúsági Nap fontossága is, hiszen itt tudnak betekinteni a tábor eredményeibe is. 

A tábort népszerűsítő munkafolyamat első lépése a segítők meghívása a táborszervezők 

csoportjába. Ez levél útján történik, a tábor logoját is tartalmazó fejléces levélpapíron, 

amelyet az egyesület elnöke, és az ifjúsági polgármester közösen írnak alá. Ezt nem sokkal 

később egy hasonló levél követ, amelyet már a korábbi évek 

táborlakói kapnak meg. Ezt a levelet az egyesület elnöke mellett 

a tábor vezetője írja alá. A levél mellékletét képezi a tábor 

programja is. A korábban táborozók mindig kedvezményt is 

kapnak a részvételi díjból, ennek mértékét ugyancsak a levél 

tartalmazza.  A leveleket követően érkeznek meg minden 

háztartásba a tábort népszerűsítő szórólapok, amelyeket a KÖR 

rendszeren keresztül fiatalok juttatnak el minden postaládába. A 

szórólapokkal egy időben a település hirdetőtábláin, az intézmények (kiemelten iskola, óvoda, 

orvosi rendelők) hasonló tartalmú plakátok kerülnek ki. 

Kihasználva a modernkor lehetőségeit, a tábort népszerűsítő kampány az interneten 

is megjelenik. Egy képes tudósítás formájában az egyesület hírportálján az interneten, illetve 

rövid üzenet formájában a facebookon is találkozhatnak a tábor megrendezésének tényével a 

fiatalok. 

a tábort népszerűsítő szórólap az új 
logoval 

a tábor első (már nem használt) logója 
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A tábor ideje alatt a kommunikáció, a PR kiemelt szerepet kap. A táborlakók három 

munkacsoportban is a tábort népszerűsítik tevékenységükkel. Egy munkacsoport a tábor 

újságját (Nyö.Nö.Fö.Tö7) készítik el, amely sok fényképet, tudósítást közöl a táborban folyó 

munkáról, a legnépszerűbb segítőkkel és táborlakókkal interjúkat is közölne a lapban. Az 

újságot a GYIN-en osztják szét a fiatalok az érdeklődők között. A másik munkacsoport 

táborhíradót forgat, bemutatva a tábor eseményeit a nézőknek, akik ezt az adást a GYIN-en, 

sötétedést követően nézhetik meg egy óriásvászonra kivetítve. A híradós módszer jó 

lehetőséget biztosít arra, hogy sok színes, akár humoros tudósításon, interjún keresztül 

eljussanak a megfogalmazott üzenetek a bordányiakhoz. A harmadik munkacsoport a Rádió9 

stúdióját veheti birtokba. A fiatalok helyszíni élő tudósításokkal (telefonos kapcsolások), a 

táborlakókkal készülő interjúkkal, és a faluvédő munkacsoport tevékenységhez kapcsolódó 

műsorokkal kapcsolódnak be a tábor marketingfeladataiba. Természetesen a heti munka része 

a GYIN népszerűsítése is. Így többek közt a rendezvény reklám szpotjainak elkészítése, 

folyamatos lejátszása, a GYIN-en fellépők bemutatása, népszerűsítése, és a szervezők 

megszólaltatása is. 

A tábort követően mindkét helyi újságban és a honlapon is beszámolnak a 

rendezvényről, annak eredményeiről, illetve megköszönik a segítők munkáját, a támogatók 

adományait. A tábor képei az egyesület honlapján a képtárban elérhetőek, a táborTV által 

készített film pedig a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban folyamatosan kikölcsönözhető. 

                                                 
7 Nyári Napközis és Faluvédő Tábor, rövidítve NYNFT 
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Pályázatok, projektek megvalósítása 

 
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 1998-ban alakult, 2013-ban ünnepli 15. 

születésnapját. A pályázati projektben egy évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programot 

valósítanak meg, amelyet egy sajtónyílvános ünnepi taggyűlés koronáz meg.  

Az egyesület 2010-ben az év mintaprojektje címet nyerte el az általa működtetett 

Bordányi Ifjúsági Információs Pont szakmai munkájának elismeréseként.  

Kapcsolatrendszerük mind hazai, mind nemzetközi szinten mértékadó, A tizenöt év 

alatt rengeteg olyan projektjük, jó megoldásaik születtek amelynek átadása hasznos lehet 

minden fiatalokkal, fiatalokért dolgozó civil szervezet, közösség számára. Az egyesület 

nagyon szerteágazó tevékenységet végez. Jelenleg több mint 40 taggal rendelkezik, tagjainak 

száma évről-évre növekszik. 

Egyesület tevékenysége két fontos részre bomlik, egyrészt saját tagjaiknak szerveznek 

rendszeres programokat, másrészt közhasznú civil szervezetként számos olyan programot 

szerveznek, amelyeket zömében a településen élő fiatalok vehetnek igénybe. Korosztályi 

megkötés nincs, de a tagok életkorából adódóan programjaik célcsoportjaira zömében a 12-30 

év közötti életkor volt jellemző, tehát elmondhatjuk, hogy az esetek többségében Bordányban 

élő fiataloknak szerveztek különböző kulturális, szabadidős és képzési programot. 

Az egyesület 2000 óta működtetett teleházat, 2005-től a Bordányi Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzattal történt együttműködés keretében, mint kibővített ifjúsági és civil 

szolgáltatásokkal rendelkező közösségi térként, Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) 

néven üzemeltetik. A működtetést teljes mértékben az egyesület biztosítja, a szakmai 

felügyeletet a fiatalok, a működtetéssel kapcsolatos érdekvédelmét az ifjúsági önkormányzat 

látja el. 

A biip elsősorban civil közösségi térként működik, de biztosítják szinte az összes 

klasszikus irodai szolgáltatáshoz való hozzáférést, továbbá civil tanácsadást is végeznek. A 

kistérség többnyire hátrányos helyzetű fiataljainak nyújtottak információs szolgáltatást, és 

szerveztek nemzetközi csereprogramokat. 2008-tól felvállalták a helyi őstermelők, 

gazdálkodók mindennapi adminisztrációs tevékenységének támogatását, segítését is, amely 

újabb korcsoportok megjelenését jelentette. 
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A KUSZA még 2008-ban a 7 ország 10 civil szervezetével kötött 2013-ig szóló 

együttműködési megállapodás alapján kapcsolódott be a nemzetközi civil munkába. Az 

együttműködés lényege elsősorban közös nemzetközi ifjúsági csereprogramok megvalósítása. 

A közös projektek célcsoportjaként a földrajzi és/vagy szociális okok miatt hátrányos 

helyzetű fiatalokat jelöltük meg. Ezen együttműködés keretében legutóbb a „neWEurope” 

című ifjúsági csereprogram 2010-ben 5 ország fiataljainak bevonásával, valamint a „TNT!-

That’s Not Trash!” elnevezésű ifjúsági csereprogram 2012-ben 4 ország bevonásával került 

lebonyolításra. 

Az egyesület által megvalósított legfontosabb projektek: 

- Retro bulik 

- Bordányi Kultúra napja rendezvény 

- Hulladékgyűjtő akciók 

- „Faluvédő fiatalok Bordányban” – helyi napközis és faluvédő tábor  

- „Szúnyoglövő” tábor egyesületünk tagjai számára 

- Multiplikátor-képző programok ifjúságsegítők, kortárssegítők részére 

- Gyermek- és Ifjúsági Nap megrendezése  

- Ingyenes számítógép kezelői tanfolyam 

A születésnap méltó megünneplését szolgáló pályázati projekt keretében ez, az 

egyesület 15 éves szakmai munkásságát bemutató kiadvány készült. Ezt megelőzően egy 

szakmai műhelyt rendeztek 2012. augusztus 13-19 között, ahol az egyesület történetét 

dolgozták fel kronológiai sorrendben, fotókat, dokumentumokat nézegettek. Az egyhetes 

struktúrált munkafolyamat során elkészült az a törzsanyag, amely jelen kiadvány alapját 

jelenti. Így kijelenthetjük, hogy ezen a kiadványon 30 egyesületi tag dolgozott. 

Az elkészült kiadvány az ünnepi taggyűlésen kerül bemutatásra, ahová régi és új 

tagjaik mellett a sajtót is meghívják, biztosítva ezzel a nyilvánosságot. Bízunk benne, hogy a 

Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedék Jövőjéért Kollégium támogatásából elkészült 

„Kuszakorszak” – 15 éves a Kulturális és Szabadidős Egyesület című kiadvány, mint egy 

emlék és ötlettár elérhetővé válik a Magyarországon működő civil szervezetek számára, mind 

nyomtatott, mind elektronikusan publikált változatban.  
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Jelen kiadvány a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedék Jövőjéért Kollégium 
támogatásával készült 500 példányban. 

2013. március 
A kiadásért felel: Tanács Gábor, a Kulturális és Szabadidős Egyesület elnöke. 
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