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Statisztikai adatok 

A) 
Ssz. 

B) Mutató neve C) Mutató  
tartalma 

D) 
Mér-

tékegy
ség 

E) Gyakoriság F) Forrás G) Adat 

1. Lakónépesség 
száma 

Lakónépesség 
száma az év vé-
gén (a nép-
számlálás vég-
leges adataiból 
továbbvezetett 
adat) 

fő éves KSH/TEIR 3311 fő 
(2019) 

2. Lakónépesség szá-
mának változása 

Lakónépesség 
száma az év vé-
gén (a nép-
számlálás vég-
leges adataiból 
továbbvezetett 
adat). Változás 
az előző év szá-
zalékában 

% éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
 

100,58% 
(2018-2019) 

3. Állandó népesség 
összetétele 
 

Állandó népes-
ség száma ne-
mek és korcso-
portok szerint 

fő és % éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
 

Állandó népesség: 3289 
fő 
férfi: 1650 fő (50,2 %) 
nő: 1639 fő (49,8 %) 
0-14 év: 490 fő (48,0% 
nő, 52,0%  férfi) 
15-17 év: 81 fő (43,2% 
nő, 56,8% férfi) 
18-19 év: 66 fő (48,5% 
nő, 51,5% férfi) 
20 -29 év: 396 fő (50% 
nő, 50% férfi) 
30-39 év: 477 fő (44,7% 
nő, 55,3% férfi) 
40-49 év: 503 fő (45,7% 
nő, 54,3% férfi) 
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https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/kivalasztott-mutatok.html?xtei-

ralk=htk&xids=1001,1002,1007,1008,1013,1014,1015,1016,1017,1018&xtertip=T&xterkod=819 

TeIR – Népszámlálási adatok, forrás: TeIR -› Települési adatgyűjtő -› Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2019, Bordány 

50-59 év: 440 fő (52,3% 
nő, 47,7% férfi) 
60-64 év: 247 fő (51,0% 
nő,  49% férfi) 
65-X év: 588 fő (57,8% 
nő, 42,2% férfi) 
 
(2019) 

4. Öregedési index A 65 év feletti 
állandó lakosok 
100 fő 0-14 
éves korú ál-
landó lakosra 
jutó száma 

fő éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
 

170,41 

5. Ifjúsági korosztá-
lyok (település 
igénye szerinti ko-
rig) 

14 évesek 
15 évesek 
…….. 

fő népszámlálási 
adat 

TeIR – Nép-
számlálási 
adatok 

14: 46 fő 
15: 39 fő 
16: 35 fő 
17: 29 fő 
18: nincs adat 
15-19: 178 fő 
20-24: 219 fő 
25-29: 206 fő 
(2011 népszámlálás) 

6. Állandó vándorlá-
sok egyenlege 

Az állandó jel-
legű oda- és az 
elvándorlások 
különbségének 
1000 állandó 
lakosra vetített 
száma 

fő éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
 

6,95 
(2019) 

7. Természetes sza-
porodás 

Az élveszületé-
sek és halálozá-
sok különbö-
zete 

fő éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
 

-4,56 
(2019) 
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Település bemutatása  
 Bordány nagyközség Csongrád-Csanád megyében található, a Mórahalmi 

járásban. A KSH legfrissebb elérhető adatai alapján a nagyközség lakónépessége 

2018-ban 3292 fő, 2019-ben pedig 3311 fő volt, vagyis a 2018-as év százalékában 

mért lakónépesség változás 2019-ben 100,58% volt. Az állandó népesség száma 

2019-ben 3289 fő volt, ebből 1650 fő férfi (50,1%) és 1639 fő nő (49,8%).  Az 

állandó népességből 100 0-14 évesre 170,41 60 vagy 60 éves kor fölötti lakos ju-

tott (öregedési mutató). Az állandó vándorlások egyenlege 6,95 volt, a természe-

tes szaporodás pedig -4,56. Bordány önkormányzata 2016-ban elnyerte az UNI-

CEF "Gyerekbarát Település" címét.1 A nagyközség az önkormányzatának Gyer-

mekjogi Stratégiájának preambulumában kifejezte, hogy kiemelten fontosnak 

tartja a gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény célkitűzéseinek helyi 

szinten történő alkalmazását, kiemelt szinten kezeli a gyermekjogokat. 

Fiatalok a településen 

Ahogy az az öregedési indexből (170,41) látható, Bordányban az idősek száma 

meghaladja a 0-14 évesek számát, kevesebb fiatal él a településen. A 2011-es 

népszámlálás adatai alapján megállapítható, hogy a 0-18 éves népesség létszáma 

588 fő volt, ebből a 14 évesek 46 főt tettek ki, a 15 évesek 39 főt, a 16 évesek 35 

főt, a 17 évesek 29 főt. A 15-19 éves korcsoport létszáma 178 fő volt (48,3% nő, 

51,7% férfi), a 20-24 éves korcsoport száma 219 fő (51,1% nő, 48,9% férfi), a 25-

                                                
1 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Gyermekjogi Stratégiája 2017 
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29 éves korcsoport száma pedig 206 fő (44,2% nő, 55,8% férfi). A Települési Stati-

sztikai Adatok Rendszeréből a 2019-es lélekszámról is szerezhetünk in-

formációkat; a 0-14 évesek létszáma 517 fő volt (50,3% nő, 49,7% férfi), a 15-17 

évesek száma 82 fő (42,7% nő, 57,3% férfi), a 18 évesek száma 33 fő (45,5% nő, 

45,5% férfi), a 19 évesek száma is 33 fő (51,5% nő, 48,5% férfi), a 20-29 évesek 

korcsoportjába pedig 396 fő tartozott (50% nő, 50% férfi). 

Ifjúsági munka erőforrásai a településen, meglévő ifjúsági szolgáltatások 

 
  1999-től bejegyzett közhasznú szervezetként működik Bordányban a Kul-

turális és Szabadidős Egyesület (KUSZA), ami akkor még a község egyetlen köz-

hasznú civil ifjúsági szervezete volt. Az egyesület tagjai 2000-ben hozták létre a 

bordányi Teleház Információs és Szolgáltató Központot, pályázat keretében.2 A 

Magyar Teleház Szövetség a pályázat útján számítógépeket, faxot, fénymásolót 

biztosított a KUSZA számára. Ezzel elérhetőbbé vált a községben élő fiatalok szá-

mára az internethasználat, illetve elindult egy ingyenes újság szerkesztése is a te-

lepülésen élő iskolás gyermekek mindennapjairól, az őket foglalkoztató témákról. 

Az internethasználaton és az újságszerkesztésen túl a KÖR rendszer létrejöttével 

lehetővé vált a falusi fiatalok számára, hogy társadalmi munkáért cserébe "bor-

dányi koronát" kapjanak, amit később összegyűjtve lejátszhatnak. Ez motiváció-

ként szolgált, hogy a fiatalok minél többet segítsenek az egyesület munkájában. 

2005-ben a Faluház jelentős átalakításon ment keresztül, ekkor került a Faluház 

                                                
2 Kulturális és Szabadidős Egyesület, "A szövetség" 
https://www.telecity.hu/index.php?content=szovetseg 
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emeletére a program, immár Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) néven. Itt 

a közösségi téren kívül már két iroda is rendelkezésre áll az ifjúsági munka segí-

tésére, illetve később az egyik irodából egy közösségi konyhát is kialakítottak ön-

kéntesek.3 A biip a tevékenységeivel a falu minden korosztályát igyekszik megcé-

lozni a fiatalok mellett. A jelenlegi szolgáltatások között megtalálható a szöveg-

szerkesztés, fénymásolás, internethasználat és a számítógépes játékok is, tanfo-

lyamokat, programokat szerveznek a gyerekeknek, fiataloknak, a középkorosz-

tálynak és az idősek számára is. Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017-

es Gyermekjogi Stratégiája szerint a biip elsődleges feladatának azt tekinti, hogy 

kielégítse a fiatalok információs szükségleteit, megelőzze várható problémáikat, 

illetve a problémáik megoldása érdekében megfelelő szolgáltatást nyújtson. A 

biip Facebook oldalán a közelmúltig találhatunk bejegyzéseket, ami amellett ta-

núskodik, hogy a szervezet mai napig aktív.4 

  A Kulturális és Szabadidős Egyesület keretein belül működik a Bordányi 

Amatőr Színjátszó Kör, valamint a Bordány Futball Club is. A KUSZA működteti a 

Bordányi Baráti Kört, amely a helyben élő fiatalok önkéntes munkájának elisme-

résére szolgáló rendszert működtet. A KÖR segítségével hátrányos helyzetű fiata-

lok is szolgáltatásokhoz, segítséghez juthatnak, illetve munkájuk által (szórólap 

terítés, kreatív tervező munkák, újságírás, stb.) tapasztalatokat és elismeréseket 

szerezhetnek. 

                                                
3 Bordány hivatalos honlapja - "Születésnapi játékokkal és meglepetésekkel várja a fiatalokat a biip" 
http://bordany.com/index.php/2017/05/18/szuletesnapi-jatekokkal-es-meglepetesekkel-varja-a-fiatalokat-a-biip/ 
4 https://www.facebook.com/biipbordany 
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 Bordány nagyközségben 2000 decemberében alakult meg a Bordányi 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, az első gyermek- és ifjúsági önkormányzati 

választásokat követően. A bordányi fiatalok négyévente négy képviselőt és egy 

polgármestert választhatnak, akik a továbbiakban közreműködnek az érdekük-

ben. A legutóbbi ifjúsági önkormányzati választáson (2021. januás 29.) a választói 

névjegyzékben szereplő 488 fiatal közül 75-en éltek szavazati jogukkal, azaz a 

részvételi arány 15,37% volt.5 A működési alapokmányukban olvashatók a Bor-

dányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIFÖ) feladatai, amik a közösség-

szervezési, érdekvédelemi, környezetvédelmi, hagyományápolási, közművelő-

dési szerepet töltenek be.6 

A KUSZA a GYIFÖ-vel együttműködve kidolgozta a Fiatalok Bordányért Program-

csomagot (FBP), aminek lényege, hogy a helyi fiatalok, önkéntes segítők és a fia-

talokkal dolgozó szakemberek munkacsoportokra bontva dolgoznak egyes pro-

jekteken, több hétvégén keresztül. A programcsomag leírása7 számol be a mun-

kacsoportok által vitt projektekről: 

 A bordányNET program a település informatikai fejlesztését tűzte ki célul. 

Ezen program keretében jött létre a bordanynet.hu és a telecity.hu honlap, 

amelyek a legfrissebb bejegyzések dátuma alapján kb. 2017-ig voltak aktí-

van karban tartva, és a településen tartott programokról, lehetőségekről 

tudósítottak. Ezen túl a helyi internetezési szokásokat igyekeztek felderí-

teni és pozitívan ösztönözni a résztvevők. 

                                                
5 http://bordany.com/index.php/ifjusag/ 
6 http://bordany.com/wp-content/uploads/2021/01/Mukodesialapokmany.pdf 
7 Fiatalok Bordányért Programcsomag 
http://bordany.com/wp-content/uploads/2021/01/Fiatalok-Bordanyert-Programcsomag.pdf 
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 Az EGÉRHÁZ program célja a leírás szerint "az ifjúság helyzetbe hozása és 

helyben tartása". A célkitűzéseik több kategóriára bonthatók: egyrészt fog-

lalkoztak a képzésekkel, munkavállalással kapcsolatos nehézségek kiküsz-

öbölésével, az ezzel kapcsolatos információk összesítésével, továbbításá-

val, másrészt különböző közösségi, szabadidő eltöltési módok létrehozásá-

hoz járultak hozzá. Az EGÉRHÁZ program keretében jött létre a Bordányi 

Ifjúsági Információs Pont 2004-ben.8 

 Az életTÉR programmal foglalkozó munkacsoport az egészséges, sportos 

életmód körülményeinek megteremtéséhez járult hozzá, valamint környe-

zetvédelmi céllal szelektív hulladékgyűjtést, szemétszüretet, fásítást, kar-

bantartó programokat szervezett. 

 A hangerő program a helyi civil kisközösségek erősítésével foglalkozott, 

így hozzájárult a GYIÖK működéséhez, a választásaik megszervezésével, le-

bonyolításával, illetve a kitűzött célt szolgálta a civil szervezetek támoga-

tásával, a helyi ifjúsági média megerősítésével. 

 A reCULTURa programmal foglalkozó munkacsoport pedig a falu kulturális 

életével foglalkozott, ezen belül a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör munká-

ját támogatta, illetve a Bordányi Kultúra Napja szervezését bonyolította le. 

Ezen túl a munkacsoport foglalkozott még a Bordányi Amatőr Színjátszó 

Találkozó lebonyolításával, és a Bordányi Esték rendezvénysorozat szer-

vezésével. 

 

                                                
8 Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának Felülvizsgálata 2005. 
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Együttműködő partnerszervezetek a fiataloknak nyújtott szolgáltatások 
biztosításában 

 
 Bordányban számos civil szervezet működik együtt az önkormányzattal, 

ami az ifjúság számára biztosít programokat, vagy segítséget. Ilyen szervezet a 

Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület, a Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület, a Bor-

dányi Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja, a Bordány Sportkör, a 

Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetség, a Karitász Bordányi Csoportja, a Kulturális és Sza-

badidős Egyesület, a Magyar Technikai és Tömegsportklubbok Országos Szabad-

idősport Szövetségének Bordányi Klubja és a Vöröskereszt Helyi Alapszervezete. 

 Ezen túl működnek még alapítványok, amik fiataloknak nyújtanak szolgál-

tatásokat. A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány célja Bordány kulturális 

örökségének megőrzése, a lakosság kulturális ellátásának színvonalának javítása, 

valamint a településen élők életminőségének növelése. A Bordány Sportjáért Ala-

pítvány célja a versenysport és a szabadidősport támogatása a községben, a test-

edzéshez szükséges feltételek biztosítása, valamint a tehetséges fiatalok verse-

nyeztetése. A Bordány Ifjúságáért Alapítvány célja a tanulók támogatása, jutalma-

zása, tanulmányi versenyek szervezése és jutalmazása, szemléltető eszközök vá-

sárlása és az iskolai könyvtár fejlesztése. Az Egérház Alapítvány abból a célból 

működik, hogy az ifjúság közösségi színtereit működtesse, programokat szervez-

zen a fiatalok számára, valamint közösségi szálláshelyet tudjon működtetni. 
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Életpálya (oktatás, képzés, pályaválasztás, továbbtanulás, foglalkoztatás) 
avagy a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások bemuta-
tása  

 A Fiatalok Bordányért Programcsomag összefoglalójában olvasható, hogy 

a programcsomag egyik munkacsoportja, az EGÉRHÁZ program keretein belül a 

képzésekkel (képességfejlesztő tréningek, nyelvtanulás elősegítése, külföldi cse-

reprogramok szervezése), munkavállalással kapcsolatos nehézségek kiküszöbö-

lésével (munkatapasztalat szerző programok szervezése, állásközvetítés, fiatal 

vállalkozók segítése, tapasztalatcserék szervezése), az ezzel kapcsolatos informá-

ciók összesítésével, továbbításával foglalkoztak. További aktuális információ 

azonban nem lelhető fel online azzal kapcsolatban, hogy az EGÉRHÁZ program-

nak lettek-e hosszútávú hatásai, milyen eredményekre jutottak. 

 

Életmód, mentálhigiéné, szociális igények  

 
A településen működő települési koncepciók egyike a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program,9 amelynek elfogadásával Bordány Nagyközség Önkormányzata érvé-

nyesíteni kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosítását, a köz-

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, a 

szegregációmentességet, a foglalkoztatás, szociális biztonság, az egészségügy, az 

oktatás és lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

                                                
9 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Gyermekjogi Stratégiája 2017 
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Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok megsegítésére számos pénzbeli és termé-

szetbeni ellátást biztosít. Ilyen a karácsonyi támogatás, a kelengye támogatás, az 

iskolakezdési támogatás, tandíj támogatás, az ingyenes bölcsődei ellátás, az étke-

zési támogatás. A községben hozzáférhető 12 önkormányzati tulajdonban lévő, 

költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati tulajdonú lakás, amit az 

ügyben illetékes Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság csak fiatal 

párok, gyermeküket nevelő fiatal családok részére ítél oda 5 év időtartamra, 

amely később meghosszabbítható. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt a Bordány területén élők 

számára a szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek megoldásában, 

megelőzésében, az életvezetési képesség megőrzésében. A szolgálat alapvető 

célja a gyermekek családjaikban történő nevelkedésének elősegítése. Hasonló tá-

mogató funkciót szolgál a térségben működő Védőnői Szolgálat, amely alapvetően 

a tanácsadás módszerén keresztül támogatja a családok egészségmegőrzését. A 

szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapszolgáltatásokat 2005 óta az Integ-

rált Szociális és Egészségügyi Központ látja el Bordány Településen.10 

 

Egyéb önkormányzati koncepciókban, rendeletekben, stratégiákban a fia-
talokra vonatkozóan milyen tartalmak, feladatok, célok jelennek meg 
 

  Bordány Nagyközség Ifjúságpolitikai Koncepciójának 2005-ös felülvizsgá-

latában megfogalmazódott a célkitűzés, miszerint meg kell erősíteni a helyi ifjú-

sági civilszervezeteket, azokat anyagi és erkölcsi támogatásban kell részesíteni a 

                                                
10 http://bordany.com/index.php/iszek/ 
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színvonaluk és kiterjedtségük szinten tartásához, esetleg növeléséhez. Megfogal-

mazódott továbbá, hogy szükséges olyan programokat, képzéseket bevezetni, 

amelyek során gyakorlati elemeken keresztül, játékos környezetben ismertetik 

meg és gyakoroltatják a fiatalokkal a demokratikus berendezkedés működését. 

Célkitűzésként leírták azt is, hogy a fiatalokat érintő döntések minden intézmé-

nyen és szerveződésen belül nyilvánosak, az érdeklődő fiatalok számára elérhe-

tőek legyenek a Községi Könyvtáron, valamint az interneten keresztül. Fontosnak 

tartották ezen túl, hogy minden fiatalnak legyen lehetősége őszinte véleményfor-

málásra, direkt vagy rejtett retorzióktól mentes környezetben, hogy ezzel pozitív 

példát mutassanak a fiataloknak a helyes érdekképviseleti rendszerekkel kapcso-

latban. 
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Kutatás eredményei 
 

Módszertani háttér 

2021. őszén a bordányi fiatalok (12-26 éves) körében személyes, papír alapú kérdőíve-
zést végeztünk. A kérdőíves vizsgálat alaptémakörei közé tartozott a  

• szabadidőeltöltés; 

• településsel kapcsolatos elégedettség és a település jellemzői; 

• közösségi részvétel, települési értékek, önszerveződés; 

• fiatalok számára nyújtott szolgáltatások és programok ismertsége, hi-
ányzó szolgáltatások és lehetőségek, igények felmérése 

A kérdőívek terjesztéséért az Önkormányzat felelt.  
 

A vizsgált minta 

A kérdőívet 111 fő töltötte ki, akinek az 51 százaléka fiú, 49 százaléka lány volt. Több-
ségében a 12-14 évesek (a minta 44 százaléka) mondták el véleményület. A minta bő 
harmada (36 százaléka) 15-19 éves, 20 százaléka pedig 20-26 éves.  
A fiatalok abszolút többsége (99 százaléka) Bordányban él, 1 fő Üllés településről töl-
tötte ki a kérdőívet, aki tanulni érkezik Bordányba. 
Családi állapot tekintetében a megkérdezettek 64 százaléka egyedülálló, 14 százalékuk 
jár valakivel, de nem élnek együtt.  
A megkérdezettek 88 százalékának fő tevékenysége a tanulás, 16 százalékuk dolgozik. 
A minta tanulói bázisából következően a legtöbb fiatal (a kérdőívet kitöltők 41 száza-
léka) kevesebb, mint 8 általános osztállyal rendelkezik, további 36 százalékuk maximum 
8 általános iskolával rendelkezik.  
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Szabadidőeltöltés 

 
Hétköznap átlagosan 3,98 órával, hétvégén átlagosan 13,78 órával rendelkeznek a fiata-
lok. Mind a hétköznapi szabadidőben, mind pedig a hétvégi szabadidőben a leggyakrab-
ban otthon, illetve barátoknál töltik a fiatalok az idejüket. 
A fiatalok fele szabadidejében a barátaival lóg, beszélget. 43 százalékuk internetezik, 
számítógépezik, illetve 42 százalékuk zenét hallgat.  
  

1. ábra: Szabadidős tevékenység, százalékos eloszlás, N=111 
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A fiatalok bő harmada a faluházban tölti szabadidejében az idejét, ha konkrétan a tele-
pülés vonatkozásában kérdezünk rá a kedvelt helyre. Harmaduknak nincsen olyan hely 
Bordányban, ahol szívesen tölti az idejét.   

2. ábra: Vágyott közösségi hely, százalékos eloszlás, n=146 

 
 
A fiatalok általában személyesen találkoznak a barátaikkal, baráti társaságaival a sza-
badidejükben.  

3. ábra: Baráti társaságokkal való találkozás, százalékos eloszlás, N=111 
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Településsel kapcsolatos elégedettség és a település jellemzői 

Második kérdésblokkunk témája a településsel kapcsolatos elégedettség és a település 
jellemzői voltak.  
A fiatalok bő harmada szerint jó irányba mennek a dolgok, míg további harmaduk sze-
rint jó és rossz irányba is mennek Bordány dolgai általánosságban.  
 

4. ábra: Bordány dolgai általánosságban, százalékos eloszlás, N=111 
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A település jellemzése során a pozitív jelzők kerültek a fiatalok véleményei alapján a 
rangsor elejére. A bordányi fiatalok szerint a település nyugodt, biztonságos, rendezett, 
otthonos. Legkevésbé jellemző rá az, hogy zajos, unalmas vagy túlzsúfolt  
 

5. ábra: Bordány jellemzői, átlagpontszám alapján sorba rendezve, n=aki az adott jellemzőt 1-4-ig értékelte 
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A bordányi fiatalok szerint a fiatalokra leginkább jellemző, hogy életteliek, vidámak. Ezt 
olyan pozitív tulajdonságok követik, mint az, hogy kedvesek, szeretik Bordányt, kreatí-
vok. A sort a legnegatívabb jellemzők zárják, úgymint bezárkózók, zárkózottak, agresz-
szívak. A bordányi emberekről is úgy vélik, hogy kedvesek, szeretik Bordányt, van véle-
ményük a körülöttük A sort itt is a negatív tulajdonságok zárják.   
 

6. ábra: A bordányi emberek és a bordányi fiatalok jellemzői, százalékos eloszlás, N=111 
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A fiatalok harmada szerint a bordányi fiatalok problémái az iskolai problémák, tanulási 
nehézségek tartoznak. Ezt követi – szintén a fiatalok harmada szerint – a szórakozási és 
ismerkedési lehetőségek hiánya. Harmadik helyen, a fiatalok negyede szerint a fiatalok 
fő problémái között a céltalanság áll. 
 

7. ábra: Bordányi fiatalok problémái 
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A fiatalok abszolút többsége szereti Bordányt. Indokként, első helyen az áll, hogy amiatt 
szeretik, mert itt él a családjuk. A település számára nagyon fontos visszajelzés, hogy 
második helyen, kevéssel „lemaradva” indokként azt jelölték a fiatalok, hogy élhető a 
település. 
 

8. ábra: Bordány szeretetének oka, átlagpontos megjelenítés, N=111 
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Szintén kiemelkedően jó eredmény, hogy rövidtávon a fiatalok fele, hosszútávon a fiata-
lok több mint fele Bordányban képzeli el a jövőjét. 
 

9. ábra: A jövőbeni lakóhely 5 és 10 év múlva, százalékos eloszlás, N=111 
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Közösségi részvétel, települési értékek, önszerveződés 

A Közösségi részvétel, települési értékek, önszerveződés témakörében olyan kérdéseket 
jártunk körbe, mint a fiatalok aktivitása, a közösségi tevékenységekben való részvételi 
szándék és a helyi közösségi tevékenységekben való részvétel előnyei.  
A fiatalok saját magukat kevésbé ítélik aktívnak, mint a településen élő többi fiatal akti-
vitását.  
 

10. ábra: A fiatalok saját és a többiek aktivitásának szubjektív megítélése, százalékos eloszlás, N=111 
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Ha van olyan közösségi tevékenység, ami a fiatal szívügye, akkor a megkérdezettek 14 
százaléka szinte naponta tudna ezzel a tevékenységgel foglalkozni. További 46 százalé-
kig megközelítőleg hetente tudna foglalkozni ilyen tevékenységgel. 
A többség úgy véli, leginkább azért jó a fiataloknak részt venni helyi közösségi tevékeny-
ségben, mert új dolgokat tanulhatnak, fejlődhetnek ezáltal.  
A fiatalok több mint fele úgy gondja, hogy ha közösen csinálnak valamit a településen, 
akkor jobb lesz ott élni. Hasonló arányban gondolják úgy, hogy a települési vezetés fel-
adata, hogy jó ifjúsági közösség legyen a településen, viszont az is hasonló arányú, hogy 
a fiataloknak is kell tenniük a jó ifjúsági közösségért.  
Legkevésbé azokkal az állításokkal értettek egyet, hogy sok közösségi ötletük lennének, 
de nem tudják hogy fogjanak neki, illetve azzal az álltással, miszerint hiába vennének 
részt sok mindenben, a telepölésen erre nincs lehetőség.  
 

11. ábra: Közösségi programokkal kapcsolatos állítások értékelése, százalékos eloszlás, N=111 
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Megkértük a fiatalokat, hogy néhány, az önkéntességgel kapcsolatos állítást is értékelje-
nek. Az állítások közül kiemelkedő értékelést kapott az, hogy aki önkénteskedik, az jó 
példát mutat. Továbbá magasan egyetértettek abban is, hogy az önkéntes tevékenység 
saját döntésből fakad. Legkevésbé azokkal az állításokkal értettek egyet, hogy nehéz 
megérteni, hogy valaki miért önkénteskedik, illetve, hogy önkénteskedni csak a jómó-
dúak szoktak.  
 

12. ábra: Önkéntességgel kapcsolatos állítások értékelése, százalékos eloszlás, N=111 
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Fiatalok számára nyújtott szolgáltatások és programok ismertsége, hi-
ányzó szolgáltatások és lehetőségek, igények felmérése 

A fiataloknak a döntő többségének van tudomása, hogy az elmúlt években rendeztek 
közösségi programokat Bordányban, a fiatalok fele részt is vett néhány ilyen progra-
mon. 
Visszacsatolva a közösségi eseményekkel kapcsolatos attitűdállítások értékelésére, ami-
kor célzottan arra kérdeztünk rá, hogy kinek a felelőssége, hogy a fiatalok számára jó 
közösségi programok szerveződjenek, a fiatalok több mint fele úgy gondolja, hogy közö-
sen, mindenki feladatának kell hogy legyen ez.  
 

13. ábra: A közösségi programok felelőse, százalékos eloszlás, N=111 

 
  



  

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
River Estates, 1134 Budapest, Váci út 35.   
+36 30 997 0333 | titkarsag@erifa.hu | www.futournet.hu 

A fiatalok döntő többsége szerint szükség van arra, hogy több közösségi esemény, a helyi 
kötődéseket erősítő program legyen lakókörnyezetében.  
A fiatalok közel fele szívesen kinyilvánítaná a véleményét, időnként szívesen elmondaná 
ötleteit, véleményét a város vezetésének/döntéshozóinak. Akik úgy nyilatkoztak, hogy 
szívesen elmondanák a véleményüket, azok leginkább a felsoroltakon kívüli, kifejezet-
ten erre a célra kitalált rendezvényen tennék ezt meg.  
 

 
 


