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 I. Bevezetés  
 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
Az Ifjúságpolitikai Koncepciót a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2005. július 
15-ei ülésén felülvizsgálta, és azt egységes szerkezetbe foglalva Bordány Község 
Önkormányzatának elfogadásra javasolja. 
 

 
Kiss-Patik Péter 

ifjúsági polgármester 
 
Kedves Barátaim! 
 
Az ifjúságpolitikai koncepció célja a Bordányban élı fiatalok számára egy tudatosan 
megtervezett, életük minden területét lefedı jövı megteremtése. Ennek érdekében a 
koncepció megalkotásában résztvevık helyzetelemzést végeztek, majd a tényekbıl kiindulva 
építették fel a rövid, és középtávú célokat. 
Reményeim szerint a szakemberek és a fiatalok együttes munkája egy valós igényeken 
alapuló, konkrét feladatokat megfogalmazó koncepciót eredményezett, amely noha soha sem 
lesz tökéletes, rendszeres és közös munkával építıen hat majd a bordányi fiatalok életére. 

Nagyon fontos, hogy az ifjúsági és az ifjúságot segítı civil szervezetek megerısödjenek, 
rendszeres segítséget kapjanak mind az önkormányzattól, mind annak intézményeitıl. 
Szükségszerő, hogy minél több kortárssegítı kapcsolódjon be a helyi ifjúsági életbe, 
jelentısen növekednie kell a felnıtt segítık számának is. 

Felül kell emelkedni minden szervezetnek és intézménynek a sokszor valós, de a település, az 
ifjúság érdekei számára érdektelen vitákon, ellentéteken, és össze kell fogni a közös cél 
érdekében. Decentralizálni kell az erıviszonyokat, élni kell a már meglévı lehetıségekkel. 
Minden területen meg kell találni azokat a színtereket, amelyek a maguk területén generáló 
erık lehetnek. 

A fenti, és a koncepcióban korábban már részleteiben kidolgozott célok érdekében létre kell 
hozni egy olyan mindenki érdekeit szolgáló co-managmentet, amely hatékony mőhelymunka 
keretében felvállalja a koordinálói szerepet, pontosan azért, hogy a következı oldalakon 
papírra vetett törekvések valósággá is váljanak. 

 

Bordány, 2005. június 29. 

 
    

Tanács Gábor 
ifjúságsegítı 
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II. Helyzetleírás 
 
Bordány községben a 12-25 év közöttiek száma 606 fı. (2004. decemberi adat). 
Ebbıl 144 (23.76%) fı él külterületen.  
 
1. Önszervezıdés, civilség, demokrácia 

Jelenleg két, az ifjúságot mozgató civil szervezet van a faluban a Kulturális és 
Szabadidıs Egyesület és a Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület. A Kulturális és 
Szabadidıs Egyesület (továbbiakban: KUSZA) 1998-ban alakult, 1999-tıl 
bejegyzett közhasznú szervezet. Bordány község egyetlen közhasznú civil 
ifjúsági szervezete. Tagjainak száma 47 fı. 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, a fiatalok ismereteinek bıvítése 
képzésekkel, szakmai programokkal. A Kulturális és Szabadidıs Egyesület az 
ifjúsági érdekérvényesítés terén együttmőködik a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzattal és más helyi, kistérségi és regionális szervezetekkel. 
A Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület (továbbiakban: BIKE) 2005. április 1-én 
alakult, taglétszáma megalakulásakor 14 fı. A BIKE célja elsısorban egy jó 
hangulatú baráti társaság kialakítása, aminek keretein belül volt és meglévı 
osztálytársak, barátok, barátnık kis csoportjai megtalálják helyüket a munkában, 
szórakozásban és kirándulásban. Az egyesület közeli és távlati céljai között 
szerepel a bordányi ifjúság összetartása, a többi program az egység kialakítását 
segíti elı, mint például a környezetvédelem, különbözı sportrendezvények 
szervezése és lebonyolíítása. 
A fiatalok demokráciára való nevelése két, az ifjúságért mőködı szervezetben 
való aktív közremőködés útján valósulhat meg. Az ifjúsági demokrácia helyi 
alappillérei az Ádám Jenı Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola 
Diákönkormányzata és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(továbbiakban: GYIFÖ). A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2000. 
december 15. óta mőködik. Az eltelt több, mint négy év alatt kialakultak azok az 
egyeztetési mechanizmusok, folyamatok, amelyek révén a fiatalok be tudnak 
kapcsolódni a közéletbe. A jelenleg vezetı szerepben lévı korcsoport aktivitása 
az országos átlagon felüli. Olyan pozitív és negatív tapasztalatokkal 
rendelkeznek, amelyek továbbadása, a kortársaik által történı feldolgozása, 
befogadása óriási elırelépést jelenthet majd az európai demokratikus 
folyamatokhoz való közelítésünkben.  
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Az ifjúsági önkormányzat általában havi rendszerességgel ülésezik, napirendjére 
tőzi a korosztály minden irányú problémáját, és azokra önkormányzati, 
intézményi, ifjúságsegítıi vagy kortárssegítıi támogatás mellett megoldásokat 
keres. Olyan sikeres - kapcsolódási pontként is kiválóan alkalmas - találkozókat 
szervez, mint az Ifjúsági Fórum, az Ifjúsági Kerekasztal, ahol a helyben élı 
fiatalok el tudják mondani véleményüket, ötleteikkel, és ezzel is tovább tudják 
erısíteni a fejlesztımunkát.  Az ifjúsági önkormányzat két díjat is alapított, 
mind a Bordány Ifjúságáért, mind a Bordány Kultúrájáért díj arra ösztönzi a 
felnıtteket, hogy kapcsolódjanak be az ifjúság életébe, és támogassák az ifjúsági 
közélet fejlıdését.  
A számos rendezvény közül kiemelkedik a Bordányi Kultúra Napja, és 
Gyermek- és Ifjúsági Nap. Mindkettı több száz fıs közönség elıtt zajlik, immár 
negyedik éve. Ezen rendezvények küldetése egyrészt, hogy találkozási 
csomópontokká váljanak, ahová évrıl-évre több és több fiatal látogat el, és 
remélhetıleg a pozitív feltöltıdést követıen bekapcsolódik a helyi közéletbe, 
másrészt, hogy a fiatalok megmutathassák mire képesek, és a sikereken, a 
megmérettetéseken keresztül megerısödjön a személyiségük az ifjúság ügyébe 
vetett hitük. 
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat további mőködésétıl várt 
legnagyobb eredménynek azt tekintjük, ha a felhalmozott információk, 
tapasztalatok, az eddig a közösségépítésbe, fejlesztésbe fektettet hatalmas 
mennyiségő önkéntes munka nem vésznek el, azok visszaforgathatók lesznek 
mind a helyi, mind a kistérségi közösségépítı folyamatokba. 
 
2. Oktatás, nevelés 

A településen Napközi Otthonos Óvoda és Általános és Alapfokú Mővészeti 
Iskola mőködik. Az óvodába járók száma közel 100 fı, az iskolába járóké pedig 
közel 300 fı. A közép- és felsıoktatási intézményekbe zömében Szegedre 
járnak be a fiatalok, számuk megközelíti a 200 fıt. 
 
3. Kultúra 

A fiatalok kulturális életének a Faluház hívatott helyet adni. A kulturális élet 
jelenleg elsısorban a Községi Könyvtárra korlátozódik, ugyanis a Bordányi 
Mozi a Faluház felújítási munkálatait követıen, a filmek világszabvány 
változása következtében elavulttá vált gépek miatt 2004. novemberében 
megszőnt. A megújuló Faluház program keretében lehetıség nyílt helyi alkotók, 
így itt élı fiatalok munkáinak színvonalas bemutatására is. A Kulturális és 
Szabadidıs Egyesület által mőködtetni kívánt DVD mozi beindítása 2005. 
ıszére volt tervezve, azonban jelenleg nem tisztázódtak a mőködés körülményei. 
Az Ádám Jenı Általános és Alapfokú Mővészeti Iskolában zajló mővészeti 
oktatás keretében zongora, furulya, hegedő, citera, harmonika, gitároktatást 
vehetnek igénybe a tanulók, de mindezek mellett lehetıségük van dráma- és 
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színjátékra, társastáncra, modern kortárstáncra, festészetre, szobrászatra, 
valamint kézmőves foglalkozásokra járni. A képzés fontos szerepet játszik a 
kulturális nevelés területén.   
 
4. Sport 

A sportolási lehetıségek megfelelıek a településünkön. Az Ádám Jenı 
Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola tornaterme és sportpályái mellett, egy 
labdarúgópálya is várja a fiatalokat. 1999. májusában adták át az új sportöltözıt, 
amely higiénikus körülményeket biztosít a sportolóknak. Jelenleg három 
szakosztály mőködik, a Bordányi SK labdarúgó és kézilabda szakosztálya és az 
MTTSZ lövész szakosztálya.   
 
5. Szociális helyzet 

A tapasztalatok alapján egyre többen kerülnek a létminimum határa alá, ez a 
réteg a középkorosztályt, tehát iskoláztató családokat ölel fel. A többgyermekes 
családok estében nagy anyagi megterhelést jelent az iskoláztatás. A szociális 
feladatokkal az Integrált Nappali Szociális Központ és az általa mőködtetett 
tanyagondnoki szolgálat foglalkozik.  
 
6. Egészségügyi helyzet 

Bordányban az I. számú háziorvosi praxis, a II. számú háziorvosi praxis, a Házi 
Gyermekorvosi praxis és a Fogorvosi praxis áll a bordányiak, a fiatalok 
rendelkezésére. Az orvosi rendelık modernek, jól felszereltek. 
A községben lakó 0-14 évesek száma meghaladja az 500 fıt, velük a Házi 
Gyermekorvosi Szolgálat foglalkozik. A 14-18 évesek száma közel 200 fı, e 
korosztály egészségügyi ellátását részben a gyermekorvosi, részben felnıtt 
orvosi szolgálat biztosítja.  
A településen minden évben megrendezésre kerül az egészségügyi szőrıhét, 
amelynek keretében olyan vizsgálatok is elérhetıvé válnak helyben, amelyek az 
év más idıszakában csak Szegeden vagy Mórahalmon biztosítottak.  
 
7. Lakáshelyzet 

Az itt élı fiatalok lakáshelyzete kedvezıbb, mint a városi fiataloké. Az ifjú 
házasok a szülıknél és esetlegesen albérletben tudnak „fészket rakni”, míg nem 
nyílik arra lehetıségük, hogy saját lakást építsenek maguknak. Az 
önkormányzat által 2002. évben megépített 10 db költség alapon meghatározott 
lakbérő bérlakás jelentısen javítja a célcsoport életkezdési esélyeit. 
 
8. Munkahely, munkahelyteremtés 

Bordányban jelenleg nincs olyan pontos adatbázis, amely naprakészen 
megmutatná a valós munkahelyek számát. Sajnos nincs arra lehetıség, hogy 
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pontosan tudjuk, hogy mennyi azon fiatalok száma akik a tanulmányaik 
befejezése után nem tudtak munkát vállalni. Ez azért van így, mert jelenleg a 
pályakezdı fiatalok - mivel nem kapnak munkanélküli segélyt - nem 
regisztráltatják magukat a Munkaügyi Központban. 
 
9. Kapcsolatok, Európai Unió 

Az itt élı fiataloknak elégé minimális kapcsolata van, akár a környezı 
települések, akár a magyar, akár a nemzetközi színtereket tekintve. Kapcsolódási 
lehetıségeik esélye jelentısen megnövekedett azzal, hogy a Bordányi Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzat és a Kulturális és Szabadidıs Egyesület által 
mőködtett Bordányi Ifjúsági Információs Pont Eurodesk helyi partnerré vált, így 
a településrıl közvetlenül elérhetıek az Európai Bizottság által meghírdetett 
ifjúsági programok, így többek között az Ifjúság 2000-2006 program is. Ez azért 
jelentıs mert a Homokháti Kistérségben jelenleg csak egyedül Bordányban van 
ilyen hozzáférési pont.  A Kulturális és Szabadidıs Egyesület a közel hét éves 
mőködése során óriási kapcsolatrendszerre tett szert. A biipen keresztül bárkinek 
lehetıség van hozzáférni ehhez az egyesület által megteremtett civil hálózathoz. 
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat alapítója a Homokháti 
Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának. A GYIFÖ ezáltal napi 
kapcsolatban van a kistérségi ifjúsági önkormányzataival, szervezeteivel. 

Bordány Község Önkormányzata a több mint tízéves kapcsolatot követıen, 
2004. decemberében együttmőködési megállapodást kötött a romániai Detta 
városával. 2005. elején a szerbia-montenegrói Csóka kezdeményezésére 
megújul egy régi kapcsolat is. Mindkét esetben a fiatalok is keresik az 
együttmőködést, információink szerint a két testvértelepülés fiataljaival közösen 
a Bordány Község Fejlıdéséért Közalapítvány és a BIKE valósít meg közös 
programot. A Kulturális és Szabadidıs Egyesületnek a Dél-alföldi Ifjúsági 
Szövetséggel közösen 2000-2001-ben megvalósított nemzetközi ifjúsági 
csereprogram kapcsán svájci, francia és olasz ifjúsági szervezetekkel van 
kapcsolata, az idei évben pedig, az Ifjúság 2000-2006 program keretében görög, 
bolgár és litván fiatalokkal valósít meg egy több, mint egy hetes nemzetközi 
projektet.  
 
10. Szórakozás, szórakoztatás 

A korábbi felmérések alapján az itt élı fiatalok nem elégedettek a helyi 
szórakozási lehetıségekkel. Az általános iskola, a Faluház, a GYIFÖ és a civil 
szervezetek alkalomszerő rendezvényei nem elégítik ki a fiatalok igényeit. A 
Faluház és a biip az a két intézmény, ahol a fiatalok napi, illetve heti 
rendszerességgel találkozhatnak, szórakozhatnak, azonban itt is elég szők a 
szórakozási színskála. A Bordányi Mozi 2004. évi bezárása tovább rontotta a 
helyi szórakozási lehetıségeket. A Faluház nyitva tartása tovább szőkíti a 
lehetıségeket, hiszen hétvégén nincs rendszeres nyitva tartás.   
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11. Környezetvédelem 

A település csak minimálisan felel meg egy átlag európai polgár 
környezetvédelmi normáinak. Községünkben folyamatban van a szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetése, az újrahasznosítható kommunális hulladék győjtése, 
megfelelı tárolása és a feldolgozóláncba való visszajuttatása. Problémát jelent a 
Seregélyes dőlıben kialakított szeméttelepen felgyülemlett több ezer köbméter 
háztartási hulladék, amely válogatás nélkül, veszélyes hulladékokkal (pl.: 
elemek, mezıgazdasági vegyszerek, gyógyszerek) együtt került a hulladéktároló 
telepre, ugyancsak veszélyeztetve a környezetet. Nem megoldott a 
folyékonyhulladék tárolása, ártalmatlanítása, ezáltal napról-napra nı a 
talajszennyezés mértéke. Minden a fiatalokkal készített felmérésben hiányolják 
az esztétikus utcai szemétgyőjtı edények kihelyezését. Évente két alkalommal a 
GYIFÖ papír- és fémhulladék győjtést szervez. Az idei évben ennek 
eredményeként 7,9 tonna újrahasznosítható papír, 8,8 tonna fémhulladék került 
beszállításra a MÉH Rt. szegedi telepére. 
A település kiemelt környezeti értéke a Lapéta-tó és környéke, amelyet a szikes 
talaj, a ritka madárfajok miatt érdemes lenne visszavásárolni és helyileg védetté 
nyilvánítani. 
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III. Tennivalók, célkitőzések, programtervek 
 
1. Önszervezıdés, civilség, demokrácia 

Mindenképpen létfontosságú a helyi ifjúsági civilszervezetek megerısítése, 
anyagi és erkölcsi támogatásának szinten tartása, esetleges növelése.  
Az önkormányzat ifjúságot érintı döntéseinek elıkészítésében szerepet kell, 
hogy kapjon a Diákönkormányzat és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat. Mindkét önkormányzati szervezıdésnek meg kell erısítenie 
kapcsolatait a kistérségi és regionális szinteken mőködı ernyıszervezetekkel.  
Szükséges olyan rendhagyó, meghatározott idınként ismétlıdı, egymásra épülı 
képzések, foglalkozások meghonosítása, amelyek gyakorlati elemeken keresztül, 
játékos környezetben ismertetik meg - és szituációs helyzetekben gyakoroltatják 
- a fiatalokkal a demokráciát.  
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden intézményen és 
szervezıdésen belül a fiatalokat érintı döntések nyilvánosak legyenek és a 
fiatalok által demokratikusan megválasztott testületek (DÖK, GYIFÖ) 
jóváhagyásával történjenek. A döntések elıkészítésérıl, a döntésekrıl, 
megbeszélésekrıl készülı minden dokumentumot a Községi Könyvtárban, 
valamint az interneten keresztül, az önkormányzat honlapján bárki számára 
hozzáférhetıvé kell tenni. Meg kell valósítani az együttmőködés olyan szintjét, 
ahol a fiatal polgár véleménye egyenértékő egy felnıtt polgáréval. Mindenkinek 
lehetısége van véleménye ıszinte (direkt és rejtett retorzióktól mentes) 
elıterjesztésére, kifejtésére. Ez azért fontos, hogy a fiatalok elıtt álló példák 
megerısítsék a sokszor csak elméletben tanultakat. Erre talán a legmegfelelıbb 
módszer a co-managment, amelynek lényege, hogy az önkormányzati és az 
ifjúsági oldal minden esteben egyforma létszámban képviselteti magát egy adott 
kérdés tárgyalásakor. A döntéshez 50%+1 fı szavazata szükséges. Ennek a 
létrehozása megerısíti a GYIFÖ szerepét és biztosítja a helyi, települési szintő 
érdekérvényesítés európai szintő megvalósulását.  
 
2. Oktatás, Nevelés 

Az oktatás, nevelés témakörével az oktatási, nevelési intézmények koncepciói, 
beszámolói foglalkoznak részletesen. 
 
3. Kultúra 

A kultúra témakörében három intézmény érintett igazán a Faluház, a Községi 
Könyvtár és az Ádám Jenı Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola. 
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a) Faluház 
A Faluház a korábbi Teleház, jelenleg biip beköltöztetésével, illetve az ifjúsági 
játékterem kialakításával még inkább az ifjúsági élet központjává vált. A 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület keretein belül 2003 óta mőködı Bordányi 
Amatır Színjátszó Kör munkássága üde színfoltja a helyi kulturális életnek. 
Szükséges, a fiataloktól sokszor távol álló kultúra vonzóbbá tétele. Ahhoz, hogy 
a Faluház, mint kulturális központ funkcionáljon, egyrészt szorosra kell főzni a 
kapcsolatot a Mővészeti Iskolával, havi rendszerességgel kiállításokat, 
elıadásokat kell szervezni az általános iskolások munkáiból, azok bevonásával; 
másrészt be kell szerezni a szükséges eszközöket, fel kell újítani a színpadot, 
meg kell kezdeni az audiovizuális eszközök cseréjét, újak beszerzését.  
 
b) Községi Könyvtár 
A könyvtár ellátottsága megfelelı, biztosítva van a szakmai irodalmon kívüli 
könyvekhez, magazinokhoz, újságokhoz való hozzáférés. A tagsági díj mindenki 
számára nagyon kedvezı. Azonban szükséges a könyvtár folyamatos 
informatikai fejlesztése, az internethez való hozzáférés biztosítása. A nyitott 
mőködés megteremtése érdekében esedékes a könyvtári állomány interneten 
keresztül történı elérésének biztosítása is.  
 
d) Ádám Jenı Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola 
A mővészetoktatás 1997. szeptemberétıl zajlik az általános iskolában. Jelenleg 
négy mővészeti ágban tanulhatnak a diákok. A bemutatkozás az iskolai 
ünnepélyek keretében, illetve a falunapokon kerül sor. Az itt tanuló diákok 
számára minél több lehetıséget kell biztosítani arra, hogy megmutassák 
tehetségüket. Ez történhet önálló iskolai rendezvény keretében, vagy pedig a 
már meglévı települési szintő rendezvényekre való nagyobb arányú 
bevonásukkal, a megújult Faluház adta lehetıségek kihasználásával. 
 
d) DVD Mozi 
A Bordányi Mozi 2004. évi bezárásával egyidejőleg felmerült egy DVD mozi és 
DVD kölcsönzı mőködtetésének terve, amelyet a Kulturális és Szabadidıs 
Egyesület vetett fel, mint a mozi korábbi mőködtetıje. Meg kell vizsgálni a 
DVD mozi mőködtetésének lehetıségeit. 
 
4. Sport 

A település sportja labdarúgás centrikus, ezért szükséges újabb szakosztályok 
beindítása, szervezése. Fel kell mérni az ifjúság igényeit, ezt felhasználva kell 
dönteni arról, hogy mely szakosztályok milyen finanszírozás mellett kelthetık 
életre. Meg kell becsülni azon civil vagy intézményi sportkezdeményezıdéseket, 
amelyek már most is fiatalokat vonzanak.  
A helyi sport támogatására szánt pénzeket minél nagyobb arányban a helyi 
fiatalokra kell elkölteni. Meg kell teremteni annak lehetıségét, hogy akár kisebb 
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helyi baráti közösségek is rendszeresen igénybe vehessék a Tornatermet, akár 
térítésmentesen is. Alkalmazkodva a fiatalok életritmusához, esélyt kell adni 
arra, hogy a késı esti órákban is sportolhassanak. Meg kell oldani a szabadtéri 
sportlétesítmények közül a Dózsa téri sportpálya áprilistól októberig történı 
folyamatos kivilágítását, a legkézenfekvıbb technikai megoldásnak látszik, ha 
az itteni, már kiépített fénytechnika korszerősítését követıen, azt a közvilágítás 
hálózatával kapcsolják össze.    
A Bordányi Sportkör, és helyi sportszakemberek, fiatalok bevonásával célszerő 
lenne elkészíteni Bordány Község Sportkoncepcióját.  
 
5. Szociális helyzet 

A szociális helyzet javítására a meglévı életkörülmény különbségek 
csökkentésére átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni az érintett szervek 
bevonásával.  
 
6. Egészségügyi helyzet 

A helyi programoknak szorosan kapcsolódnia kell országos, regionális 
egészségügyi programok feladataihoz, melynek célja népegészségügyi 
problémák megelızése: 

- egészséges életkezdet és gyermekkor biztosítása 
- a fiatal lakosság egészségügyi állapotának felmérése 
- rendszeres szőrıvizsgálatok végzése 
- egészséges táplálkozás támogatása 
- dohányzás visszaszorítása 
- egészségfejlesztés oktatása 
- közegészségügy javítása 
- egészségre ösztönzı programok (pl.: „Életmód Klub”) beindítása 
- alkohol-fogyasztás visszaszorítása, drogprevenció 
- egészséges életérzet javítása 
- egészségkultúra fejlesztése 
 

Kiemelt feladatként kell kezelni a halálozás csökkentését: 
- balesetek megelızésével (pl.: elsısegély nyújtási ismeretek oktatásával) 
- keringési, daganatos és szenvedély betegségek megelızésével 
 

Részben folyamatos, egyénre szabott, részben kiscsoportos „akcióprogramok” 
keretében történne a megvalósítás. A helyi média az ismeretterjesztés és a 
lakossági tájékoztatás eszköze lehet. 
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7. Lakáshelyzet 

A lakáshelyzet témakörével Bordány Község Önkormányzatának 
lakáskoncepciója foglalkozik részletesen. 
 
8. Munkahely, munkahelyteremtés 

Két egymáshoz kapcsolódó adatbázist kell létrehozni annak érdekében, hogy 
minél több fiatal, minél gyorsabban munkahelyhez tudjon jutni. Az egyik 
adatbázisnak tartalmaznia kell a helyi állandó és alkalmi munkalehetıségeket, 
munkahelyeket, míg a másiknak a munkát vállalni szándékozó fiatalok nevét, 
elérhetıségét. Meg kell vizsgálni annak lehetıségét, hogy hogyan lehet 
kapcsolódni a Munkaügyi Központ állás ajánlatokat tartalmazó adatbázisához, 
illetve milyen módon lehet bevonni a közvetítı feladatokba az internet adta 
lehetıségeket. 
 
9. Kapcsolatok, Európai Unió 

A kiterjedt ifjúsági kapcsolatok kiépítésében fel kell használni a biip kínálta 
lehetıségeket. A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a Kulturális 
és Szabadidıs Egyesület a bordányi fiatalok munkacsoportjai által kidolgozott 
EGÉRHÁZ program keretében alapította a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot 
2004. június 1-én. 
2005. július 1-tıl, az információs pontban egyesülnek a két szervezet által 
mőködtetett intézmények, így az ifjúsági iroda, a teleház és az eurodesk iroda is.  
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont elsıdleges feladata, hogy - a fiatalok 
kéréseinek, szükségleteinek megfelelı tartalommal - információs és egyéb 
szolgáltató tevékenységet biztosítson. További feladata, hogy elvégezze a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a Kulturális és Szabadidıs 
Egyesület adminisztrációs feladatait, valamint koordinálja mőködésüket, 
programjaikat. Népszerősítse az öt programcsomagban kidolgozott 
programtervet, rendezvényeket, biztosítsa az átlátható mőködést, az alapító 
szervezetek munkájába való betekintést minden itt élı fiatal számára. 
Fel kell használni az önkormányzat és a civil szervezetek már meglévı, kiépített 
kapcsolatrendszerét. 
 
10. Szórakozás, szórakoztatás 

A fiatalok szórakozásához elengedhetetlenül szükséges egy multifunkcionális 
közösségi tér kialakítása. Ideális lenne, ha a több helyiségbıl álló lehetıleg 
önálló „intézmény” biztosítani tudná a következı közösségi tereket: 

► ifjúsági iroda 
► információs központ           „biip”  
► informatikai bázis 
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► „küzdıtér” és „kultúrtér” 
► mini szórakoztató központ 
► alkohol és füstmentes büfé 
 

Amíg ez az elképzelés megvalósul, élni kell a már adott lehetıségekkel, a  
megújult Faluház adottságaival.  
Szükséges a büfé (alkohol és füstmentes) beindítása, vagy ital automaták 
elhelyezése. 
Az ifjúsági park létrehozását a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
több éve tervezi. Céljuk egy szabadtéri szórakoztató központ, bázis kiépítése, 
ahol a fiatalok rendezvényeket szervezhetnek, találkozhatnak, beszélgethetnek, 
sportolhatnak, szórakozhatnak stb. Több helyszín került szóba, ezek a Deák tér, 
a Jókai utcai zöldövezet és a Park tér. Ezek közül a Bordányi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat korábban a Deák teret javasolta, ahol a terület tudatos 
rendezésével, a sétáló utak kialakításával, a parkosított terület kivilágításával, 
stb. egy esztétikus tér valósítható meg. 
Az ifjúság szórakoztatásának kiemelkedı eseménye a Gyermek és Ifjúsági Nap 
és a Nyári Napközis és Faluvédı Tábor. Megfontolás tárgyát kell képeznie a 
KUSZA által szervezett tábor évenként kétszer egy hetes (jelenleg egy hetes) 
idıtartamban történı megrendezésének, amely bizonyos szinten szociális 
feladatokat is megold. 
 
11. Környezetvédelem 

Az érintett szakemberek bevonásával célszerő lenne elkészíteni Bordány Község 
Környezetvédelmi Koncepcióját, amelyben rögzíteni kell azokat a pontokat, 
ahol a fiatalok be tudnak kapcsolódni a környezet védelmébe. Létre kell hozni, 
olyan munkacsoportokat, mőhelyeket ahol a tudatos szemléletformálás 
megkezdıdhet. Kiemelt szerepet kell adni az Ádám Jenı Általános és Alapfokú 
Mővészeti Iskolának. 
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 IV. Megvalósítási ütemterv  
 
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat párhuzamosan az 
ifjúságpolitikai koncepció átdolgozásával, attól teljesen független 
munkafázisban, bevonva helyi fiatalokat, - öt munkacsoportban - SWOT 
analízist alkalmazva végzett helyzet és célelemzést. A munkacsoportokban 
született eredmények felhasználásával dolgozta ki azt a prioritási sorrendet, 
amelybıl konkrét projekteket készítve lehetıség van a gyors beavatkozásra, és 
egy a fiatalok igényeit kiszolgáló megvalósítási ütemterv készülhet. 
A megvalósításhoz szükséges anyagi erıforrásokat Bordány Község 
Önkormányzatának költségvetésébıl és pályázatokból kell biztosítani.  
Célszerő lenne egy az önkormányzati ciklusban évente azonos összeggel 
támogatott a Co-managment felügyelete alá tartozó Ifjúsági Pénzalap 
létrehozása. 
 
A prioritási sorrend a következı: 

1. Co-mangment létrehozása  
Felelıs: Bordány Község Önkormányzata 
Javasolt határidı: 2005. október 31. 

2. Ifjúsági Pénzalap létrehozása  
Felelıs: Bordány Község Önkormányzata 
Vállalt határidı: 2005. december 31. 

3. Projektek kidolgozása, Ifjúságpolitikai koncepció rendszeres aktualizálása 
Felelıs: Co-managment 
Határidı: folyamatosan 
 

 Javasolt projektek:  
a) Egészségmegırzı vagy életmód klub beindítása: kiscsoportos tréningek 
b) Diákmunka (nyári munka) közvetítése  
c) Vitaestek szervezése 
d) Erdıtelepítési akció megszervezése 
e) Színház-  és mozilátogatások szervezése  
f) Kapcsolatfelvétel külföldi ifjúsági civil szervezetekkel, ifjúsági 

önkormányzatokkal  
g) Családi vagy baráti fızı bajnokság szervezése 
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 V. Határozati javaslatok  
 
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat javasolja az alábbi témákban 
önkormányzati határozatok elfogadását: 
 

1. Bordány Község Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója 
átdolgozásának elfogadása. 

2. A Co-managment létrehozásának lehetıségének megvizsgálása. 
3. Ifjúsági Pénzalap létrehozásának lehetıségének megvizsgálása. 
4. A fiatalokat érintı döntésekbe, azt megelızı döntés elıkészítésbe a 

fiatalok által demokratikusan megválasztott testületek (DÖK, GYIFÖ) 
bevonásáról. 

5. A Faluház színháztermének felújítási lehetıségeinek megvizsgálásáról és 
annak tervének elkészítésérıl. 

6. A Községi Könyvtár állományának interneten történı elérési 
lehetıségének megvizsgálásáról. 

7. A DVD Mozi mőködtetési lehetıségeinek megvizsgálásáról. 
8. A Dózsa téri sportpálya gazdaságos kivilágításának megvizsgálásáról. 
9. Környezetvédelmi- és Sportkoncepció elkészítésérıl. 
10. A Faluház SZMSZ-ének módosításáról (büfé mőködtetésének lehetısége, 

vagy ital automaták elhelyezése; a fiatalok életritmusához alkalmazkodva, 
a szombat délutáni nyitva tartás biztosítása). 

11. Az Ifjúsági Park létrehozásához szükséges helyszín biztosításáról.     
 


