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Előszó:

Bordány Nagyközség a 2004.évben alakult Déli Napfény Akciócsoport alapító tagja. A 
magyarországi LEADER szerveződés 2004-2007-es ciklusban az AVOP keretein belül 
működö  , így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat részeként 
kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremte   egy következő, 
kiterjedtebb munkához.

A 2007-13-as programozási ciklusban a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap forrásai elérését  a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rende-
let alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény 
Akciócsoport is.  A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő   Irányító 
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon, 
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek.  E helyi szervezet ugyanis a helyi 
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok 
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkoto   stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és 
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem 
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objek  v indikátorok alapján egy ado   
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. Így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasz-
nos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak ki, és 
elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány egy búcsúzó Bordánytól, ahol összegyűjtve mutatjuk be a 2007-13 as 
ciklusban a község területére elnyert fejlesztéseket, valamint  néhányat részletesen is 
bemutatva. A  közös tervezői és értékelői munkát  fotókkal dokumentáltuk.

Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Bordánynak a 2014-20 as 
programozási ciklusban.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu
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Bordány fejlesztések
S.sz Pályázó neve Tengely/célterület Támogatási 

összeg
Nem elszámolt 
összeg

1. Egérház 
Alapítvány

I  úsági közösségi 
szálláshely felújítása, 
bővítése

III. tengely 1. kör 
Turisz  ka

43 217 709 Ft megvalósult, 
működik

2. Bordány Község 
Önkormányzat

Szt. István téri köz-
park és környezeté-
nek fejlesztése

III. tengely 1. kör 
Falumegújítás

23 065 832 Ft 4 365 268 Ft megvalósult

3. M és Társa 
Szabadidő és 
Sport Egyesület

Vendégház építése III. tengely 1. kör 
Turisz  ka

11 663 034 Ft megvalósult

4. Római Katolikus 
Plébánia

Templom főoltárának 
felújítása

III. tengely 1. kör  
Vidéki örökség

5 187 293 Ft megvalósult

5. Dél-alföldi I  úsági 
Szövetség

Nyári faluvédő tábor 
Bordányban

LEADER 1. kör 
Tábor

1 250 000 Ft megvalósult 
program

6. Bordány 
I  úságáért 
Alapítvány

Alkotótábor LEADER 1. kör 
Tábor

734 499 Ft 82 110 Ft megvalósult 
program

7. Dél-alföldi I  úsági 
Szövetség

zöld Gyermek- és 
I  úsági Nap 8.5 fesz-
 vál Bordányban

LEADER 1. kör Kör-
nyezetvédelem

2 163 360 Ft 101 808 Ft megvalósult 
program

8. Bordány 
I  úságáért 
Alapítvány

Épület felújítás LEADER 1. kör 
Szellemi és tárgyi 
értékeink

1 622 520 Ft megvalósult 
fejlesztés

9. Bordány Község 
Közbiztonságáért 
Közalapítvány

Védelmi központ 
kialakítása 
Bordányban

LEADER 1. kör 
Polgárőr szerve-
zetek működést 
biztosító helységek 
kialakítása

21 843 093 Ft megvalósult 
fejlesztés

10. Kulturális és 
Szabadidős 
Egyesület

Kistemplomtanya 
kincsei, régi ásatások 
nyomában

LEADER 2.kör 
Kulturális értékek 
megőrzése

1 983 232 Ft 1 983 232 Ft nem elszámol-
ható, határidő 
túllépés mia  

11. Bordány Község 
Önkormányzat

Nemzetközi Kulturális 
Kavalkád Bordányban

LEADER 2. kör 
Rendezvény

2 500 000 Ft megvalósult 
program

12. Bordány Község 
Önkormányzat

A Bordány Kossuth 
utca 58. szám ala    
épület külső-belső 
felújítása

III. Tengely 3. kör 
Falumegújítás és 
fejlesztés

5 351 423 Ft megvalósult 
fejlesztés, 
felújítás

13. Dél-alföldi I  úsági 
Szövetség

Tanyai épület felújí-
tása helytörténe   
gyűjtemény kiállítása 
érdekében

LEADER 3. kör 12 149 287 Ft folyamatban

14. Golden Eggs K  Műanyagjégpálya 
telepítés Bordányban 

LEADER 3. kör 11 376 000 Ft folyamatban

15. Pintér Tibor Pintér Tibor ev. telep-
helyének átalakítása 
eszközfejlesztése

LEADER 3. kör 9 658 987 Ft folyamatban

16. M és Társa 
Szabadidő és 
Sportegyesület

M és Társa Szabadidő 
és Sportegyesület 
lovasturisz  kai szol-
gáltatás fejlesztése, 
eszközbeszerzés

Turisz  ka (Lovas 
turisz  kai 
szolgáltatás)

4 953 000 Ft folyamatban

17. Egérház 
Alapítvány

Kerékpárkölcsönző 
kialakítása

Turisz  ka (Gyer-
mek és i  úsági 
szálláshely)

4 014 000 Ft folyamatban

Összesen 162 733 269 Ft 6 532 418 Ft
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Bordány

Egérház Alapítvány
Projekt címe: I  úsági, közösségi szálláshely felújítása, 
bővítése
Elnyert támogatási összeg: 43 217 709 Ft

A fejlesztés célja a turizmus, a falusi turizmus meghonosítá-
sa a településen, amely a hozzá kapcsolódó szolgáltató ipar 
megerősödését, új munkahelyek létrejö  ét generálhatja. 
Bordányban a Kossuth utcai Vadgesztenye É  erem tetőte-
rében egy 30 férőhe-
lyes „B” kategóriájú 
i  úsági szálláshely ke-
rült kialakításra, mely 
7 szobával, raktárral, 
közösségi térrel és 
személyze   WC-vel 
rendelkezik. A szobák 
4-5 férőhelyesek saját 
fürdőszobával, WC-
vel kialakítva.

Bordány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Projekt címe: Szent István téri közpark és környékének fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 23 065 832 Ft

A fejlesztés célja a 
település társadalmi 
és gazdasági életé-
nek élénkítése. Bor-
dány központjában 
álló terület egységes 
díszburkolatot ka-
po  , amely kibővült 
a tér és a templom 
közö    közterület fel-
újításával és sétány 
kialakításával. 
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Római Katolikus Plébánia Bordány Egyházközség
Projekt címe: A templom főoltárának felújítása 
Elnyert támogatási összeg: 5 187 293 Ft

A fejlesztés célja a helyi véde  ség ala   álló templom főoltárának erede   állapotra való 
visszaállítása, állapotának megóvása, a helyi örökség megőrzése. 

M és Társa Szabadidő és Sport Egyesület
Projekt címe: Vendégház építése
Elnyert támogatási összeg: 11 663 034 Ft

A Sport Egyesület rendszeresen rendez versenyeket, valamint 
fő feladataik közé tartozik többek közö   a sétakocsikázás, 
lovak tenyésztése és a díjugratás. A támogatási kérelem be-
nyújtásáig nem rendelkeztek szálláshellyel, a nyertes projekt 
keretében egy vendégház 
került kialakításra, amely-
nek köszönhetően a közel 
100 fő részvételével meg-
rendeze   versenyek alkal-
mával lehetőségük nyílik a 
vendégfogadásra. 

Dél-alföldi I  úsági Szövetség  
Projekt címe: zöldGYIN fesz  vál 
Elnyert támogatási összeg: 2 163 360 Ft

A nyertes pályázó célja a minden évben megrendezésre 
kerülő bordányi Gyermek és I  úsági Nap színesítése egy 
környezetvédelmi akcióprogrammal, amelynek hatására 
megerősödik az emberekben a környeze  udatosság irán-
  elköteleze  ség, valamint a rendezvényen megvalósult 

bemutatóknak és kiállításoknak köszönhetően a részt-
vevők felismerik az 
energiahatékonyabb, 
energiatakarékosabb 
eszközök használatá-
nak fontosságát.
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Dél-Alföldi I  úsági Szövetség  
Projekt címe: Napfény Alkotótábor 
Elnyert támogatási összeg: 734 499 Ft

A Bordány I  úságáért Alapítvány céljai közö   szerepel többek 
közö   a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek támo-
gatása, valamint a hagyományok ápolása. Ezen célkitűzések 
fi gyelembevételével került megszervezésre az alkotótábor, 
amelynek programját úgy állíto  ák össze, hogy a hagyomá-
nyok ápolása melle   a krea  vitásra is ösztönözzék a résztve-
vőket.  A tervezés-kivitelezés folyamatát megtanulha  ák az 
alkotás során. A tábor 
alkalmasnak bizonyult 
az egymáshoz való alkal-
mazkodás képességének 
fejlesztésére és a komp-
romisszumképesség ala-
kítására. A programok 
közö   szerepelt Bor-
dány testvértelepülése 
kulturális értékeinek 
megismerése is.

Dél-Alföldi I  úsági Szövetség 
Projekt címe:  Nyári Faluvédő tábor
Elnyert támogatási összeg: 1 250 000 Ft

A tábor résztvevői öt Európai Uniós or-
szág kultúráját, szokásait ismerhe  ék 
meg a foglalkozásokon és műhelymunká-
kon keresztül, valamint Bordány romániai 
testvértelepüléséről érkező vendégekkel 
közösen felfedezhe  ék a párhuzamokat 
és kielemezhe  ék a különbségeket az or-
szágok közö  . A táborban készült közös 
alkotások-mint például a táborújság és a 
„werkfi lm”- segítségével a diákok felfe-
dezték a közösségbe tartozás és a mások 
elő   való szereplés élményét, továbbá a 
testvér-települési kapcsolatok ápolása és 
erősítése is fontos szerepet kapo  .
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Bordány I  úságáért Alapítvány
Projekt címe: Helytörténe   kiállítás kialakítása 
Elnyert támogatási összeg: 1 622 520 Ft

Bordány településen rendkívül nagy igény mutat-
kozo   egy olyan kiállítóhely kialakítására, amely 
alkalmas helytörténe   gyűjtemény fogadására. 
A Bordány I  úságáért Alapítvány céljai közö   szerepel a hagyományok ápolása, éppen 
ezért döntö  ek úgy, hogy felkarolják a helytörténe   kiállítóhely létrehozásával kapcso-
latos kezdeményezést. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a település tárgyi 
emlékeit gyűjtemény formájában megőrizzék az utókor számára. A LEADER projekt ke-
retében az 1920-as években épült régi, leromlo   állagú iskolaépület került felújításra. A 
terveze   kiállító tér alkalmassá vált a képi és tárgyi eszközök kiállítására, bemutatására, 
a hagyományok megismertetésére.

Bordány Község Közbiztonságáért Közalapítvány 
Projekt címe: Védelmi központ kialakítása Bordányban
Elnyert támogatási összeg: 21.717.190 Ft

A településen egy olyan védelmi központ került kialakításra, 
amely a település összes intézményét érin  , beleértve a ci-
vil szervezeteket és vállalkozásokat is. A cél a helyi lakosok 
vagyoni és szociális biztonságának megteremtése volt. A 
védelmi rendszer három funkciót lát el: térfi gyelő kamerák 
kerültek elhelyezésre a közintézményekben és köztereken, 
riasztóberendezéssel lá  ák el azon intézményeket, amelyek 
azelő   nem rendelkeztek azzal, valamint az elavult rendsze-
reket korszerűsíte  ék. A projekthez tartozik továbbá a Köz-
alapítvány állandó irodájának kialakítása, amelyben helyet 
kapo   a körze   megbízo  , a fegyverszoba, valamint a ka-
merák megfi gyelésére kialakíto   külön helyiség. 
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Bordány Község Önkormányzat
Projekt címe: Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban
Elnyert támogatási összeg: 2 500 000 Ft

Egy kétnapos települési rendezvény ke-
rült megvalósításra a nyertes projektnek 
köszönhetően, Bordány három testvérte-
lepülése és a DÉLI Napfény LEADER HACS 
területén működő kulturális csoportok 
bevonásával, ahol a szórakoztató színpadi 
programok melle   kulturális programoké 
volt a főszerep. A rendezvény kiváló lehe-
tőséget jelente   mind a helyiek, mind a 
testvértelepülés lakosai számára kultúrá-
juk, hagyományaik és termékeik bemuta-
tására és megőrzésére egyaránt.

Bordány Község Önkormányzat
Projekt címe: A Bordány Kossuth utca 58. szám ala    épület külső-belső felújítása
Elnyert támogatási összeg: 5 351 429 Ft

Az Önkormányza   É  erem ak  van részt vesz a településre érkező vendégek étkeztetési 
ellátásában, az ingatlan emeletén i  úsági szálláshely működik. A fejlesztés keretében 
az é  erem külső és belső terei egyaránt megújultak, így a település központjában, a 
megjelenésében szereppel bíró épület vonzóbbá vált az ide látogató turisták számára.
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Golden Eggs K  . 
Projekt címe: Műanyagjégpálya telepítése Bordányban
Elnyert támogatási összeg: 11 376 000 Ft

A projekt célja a település turisz  kai von-
zerejének növelése volt azáltal, hogy a ré-
gióban egyedülálló műanyagjég korcsoly-
apálya került beszerzésre, amely könnyen, 
gyorsan üzembe helyezhető, működését 

pedig az időjárás nem befolyásolja. A kor-
csolyapálya remek kiegészítő szolgáltatás-
ként funkcionál különböző táborok, spor-
tesemények alkalmával, melyekre egyéb 
szolgáltatások (pl. szálláshelynyújtás, ét-
termi ellátás) is épülhetnek.

Egérház Alapítvány
Projekt címe: Kerékpárkölcsönző kialakítása
Elnyert támogatási összeg 4 014 000 Ft

A 30 férőhelyes Vadgesztenye I  úsági Közösségi 
Szálláshelyhez kapcsolódóan, annak szolgáltatás-
bővítése céljából kerül kialakításra egy kerékpárköl-
csönző, amelyben 30 kerékpár áll a szállás vendége-
inek rendelkezésére. A fejlesztésnek köszönhetően 
többek közö   jelentősen növekedhet a „helyben 
fogyassz” akciók résztvevőinak köre, mivel a ke-
rékpároknak köszönhetően elérhetővé válnak a 
térség vendéglátó helyei, a családi gazdaságok, 
külterületi 
tanyák. 
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Folyamatban lévő projektek

Dél-Alföldi I  úsági Szövetség
Projekt címe: Tanyai épület felújítása helytörténe   gyűjtemény kiállítása érdekében
Elnyert támogatási összeg: 12 149 917 Ft

A projekt keretében egy több mint 100 évvel ezelő   épült romos tanyaépület felújí-
tására került sor. Az épület a település tanyás térségére jellemző építésze   megoldá-
sokkal, verandával, kemencével rendelkezik, ezáltal a helyi kulturális örökség része. A 
felújításnak köszönhetően a tanya az 1900-as évek eleji hangulatban fogadhatja a ven-
dégeket, akik helytörténe   kiállítást tekinthetnek i   meg, valamint a kort reprezentáló 
foglalkozásokon vehetnek részt.

Pintér Tibor ev.
Projekt címe: Pintér Tibor ev. telephelyének átalakítása és eszközfejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 9 658 987 Ft

Az ügyfél által Bordányban üzemeltete   ingatlan egy régi építésű üzlethelyiség volt, 
amely belső kialakítását és felszereltségét tekintve már nem volt alkalmas arra, hogy 
kielégítse a vevők igényeit. A nyertes projekt keretében a meglévő ingatlan teljes mér-
tékű átalakítására került sor, a mai kor igényeinek megfelelő kereskedelmi egységet 
sikerült létrehozni. A felújításon túl a napelem rendszer segítségével csökken a villamos 
energia felhasználása, ezzel együ   annak költsége is. 

M és Társa Szabadidő és Sportegyesület
Projekt címe: Lovas turisz  kai szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzés
Elnyert támogatási összeg: 4 953 002 Ft

Az ügyfél a támogatást lovas turisz  kai szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközrendszer fej-
lesztése céljából nyerte meg. Az eszközöket elsősorban egészségügyi rehabilitációval 
kapcsolatos, oktatási, gyermek-i  úságvédelmi tevékenységeinek bővítéséhez szeretné 
használni.
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Egyeztetések:



www.delinapfeny-hacs.hu


