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Előszó 
 

A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület 2003. évi megalakulása óta talán az 

eddigi legnehezebb időszakán van túl, a jelenleg tomboló koronavírus járvány és annak 

következményei által. 

 

Ennek ellenére elmondható, hogy a 2021. évben is, a pandémiás helyzet szigorításai 

közepette, stabilan, a jogi- és törvényi előírásoknak megfelelően tudtuk szervezetünket 

működtetni, programokat, rendezvényeket, eseményeket szervezni, fejlesztéseket 

ötleteket megvalósítani. 

 

Látva a folyamatos jogi-, társadalmi és informatikai fejlődést, változást számos újítást 

vezettünk be az Egyesület életében, új csoportokkal, szervezetekkel kezdtük meg a közös 

munkát, felkészülve a jövőbeni kihívásokra, szem előtt tartva az esetleges, jogszabályi 

felhatalmazás, törvények általi bevezetésre kerülő „korlátozáskra” történő felkészülést.  

 

A felkészülés nem csak csupán a civil szervezet „hétköznapi” működését, hanem 

alapvetően programjait, jövőbeni fejlesztési elképzeléseit is gyökeresen érintette. 

 

Elmondható, hogy a folyamat elkezdődött, de még koránt sem ért véget……….. 

 

Jobban meg sem tudnám fogalmazni eddigi munkánkat, tevékenységünket, mint ahogy 

azt annak idején Jókai Mór a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő 

fogalmazta: 

 

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.” 

 

Tisztelettel: 

Nothof Zsombor 

elnök 
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Egyesület működése 
 

Szervezetünk a 2021. évben összesen 10 aktív taggal, melyből 3 vezetőségi tag (elnök, 

elnökhelyettes, titkár) működött. A tárgyévben folyamatos volt a tagdíjak fizetése, 

elmaradás ezen a téren nem volt. A tagdíjak éves mértéke 24.000 ft-ban lett 

meghatározva, mely biztos alapon finanszírozza a szervezet alapvető működését 

esetleges „támogatásoktól mentes” évben is.  

 

Éves közgyűlésünket 2021. májusára terveztük, azonban a hatályos törvényi előírások 

miatt ezt nem tudtuk megtartani, ténylegesen 2021. június 19-n került sor, Civil Segítő 

Pont irodánkban. Kiemelném Alapszabály módosításunkat (elektronikuskapcsolattartás, 

közgyűlés tartása nélküli határozathozatal, online közgyűlés tartása), így innentől kezdve 

már egy újabb pandémiás helyzetben is tudunk közgyűlést tartanunk, ezáltal a folyamatos 

működést biztosítani tudjuk.  

 

Működésünkről megjegyezném, hogy folyamatos volt, stabil, egyenlegünket mindig 

pozitívan tudtuk tartani az állandó kiadások, fejlesztések terhe mellett is. 

 

Stabilitásunkhoz aktívan hozzájárult a 2021. évben, az is hogy adományaink összegét, a 

velünk együtt működő személyek, önkormányzatok, vállalatok, cégek által nyújtott 

szolgáltatások színvonalát, minőségét is jelentősen tudtuk növelni, sőt, szervezetünk is 

adományt tudott nyújtani az arra rászorulóknak, igénybe vevőknek. 

 

Előző évekhez hasonlóan, tárgyévben is működtettük a már meglévő telephelyeinket, 

szolgáltatásainkat, információs oldalainkat (web, facebook, msn, stb.) és 

hírcsatornáinkat, sajnos azonban csak csökkentve, mivel mind humán erőforrás 

tekintetében, mind pedig a törvényi előírások miatt ezek jelentős nehézséggel 

(közfoglalkoztatási program lezárása, munkahelyteremtő programok hiánya, 

szakképzetlen munkavállaló alkalmazása) jártak vagy éppen teljeséggel kizártak (pl: civil 

gyűlés tartásának tilalma) voltak.  
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Programok, rendezvények, 

szolgáltatások 
 

2021. január- április 

 

A koronavírusjárvány terjedését korlátozó intézkedések miatt a fentebi időszakban 

csak online térben végeztünk tanácsadást, kapcsolattartást a civil szervezetekkel, 

közösségekkel.  

 

 

2021. május 

Gyermeknap Bácsalmáson: 

2021.május 30-n egyesületünk a Bácsalmási gyermeknapon Baranta bemutatóval, 

gyermek paintball megtartásával járult hozzá annak megvalósításához. 
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2021. június 

Sikeresen megtartottuk éves közgyűlésünket, új alapszabályt fogadtunk el, mely 

jelentősen megkönnyítette a jövőbeni törvényes működésünket. 

 

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása” (2021.)” című pályázati kiírására benyújtott, VCA-KP-1-2021/3-001472 

pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Eszközbeszerzés zöldfelületek 

karbantartása, irodai helységek takarítása érdekében. című pályázata 1 000 000 Ft 

összegű vissza nemtérítendő támogatásból a következő eszközöket szereztük be: 

 

- MTD 96 SD fűnyíró traktor 

- ELECTROLUX EERC70EB Ergorapido 2in1 kézi porszívó,lítium akkumulátorral 

- I Robot Roomba i7 robotporszívó silver+ dokkoló szett 

- I Robot Braave Jet 240 felmosó robot 

  

Eszközök beszerzésével irodánk tisztítása vált robotízáltá, másrészt zöldfelületek 

karbantartása gyorsabbá, praktikusabbá és költséghatékonnyá. 

   
 

Ugyanebben a hónapban sikeresen zártuk le a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi 

működési és szakmai programját, illetve adományaink alapján járó Normatív 

támogatásunkat. 

 

A Hangkook abroncsadományozási pályázatunkat is benyújtottuk, melynek során VW 

T5 kisbuszunkra téli-, és nyári gumi garniturát nyertünk el.  
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Isztriai magyar és történelmi emlékek Isztria-félsziget (Pula és Rijeka környéke) 

2021.06.21-06.25.: 

Dél-alföldi LEADER Egyesülettel közösen vettünk részt a program megvalósításában. 

Egyesület tulajdonában lévő kisbuszt, humán erőforrást, illetve oktatást, képzést 

biztosítottunk. A fő cél az isztriai magyarsággal történő kapcsolatfelvétel sajnos nem 

valósult meg. Mellékcélokat (történelmi magyar emlékek meglátogatása, tréning) 

sikeresen megvalósítottuk. 

   
 

Generációk együtt a közösségekért 2.0 Csapatépítő tréning 

2021.06.28-2021.06.30: Dombay-tó, Pécsvárad, Magyarország 

 

A Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesületével közösen, együttműködve 

szerveztük meg Önkéntes menedzsment „táborunkat”, tréningünket összesen 18 fő 

bevonásával. A tréning mellett természetesen szerveztünk a résztvevőknek játékos 

vetélkedőket, mozidélutánt, illetve a közeli tónál fürdőzést, „vízi programokat” is. 

Kiemelném a tréning egyik legfontosabb célját, a felhívást az ÖMÉ 2021-re, azaz 

Önkéntesség Magyarországi Éve mozgalomhoz, tevékenységekhez történő csatlakozás 

fontosságára. Másik célunk, a 6-18 év közötti generáció visszacsábítása volt a 

természetbe képzett túravezetők, gyógynövény szakértő segítségével.  

A megvalósítás során a TVFBE egyesület finanszírozta a tréning költségeit, szervezetünk 

humán erőforrással, trénerrel, illetve kisbuszunk üzemeltetésével járult hozzá a 

sikerhez. 
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2021. július 

 

A hónapban csávolyi airsoft pályánk karbantartását, valamint több kisebb harci 

szimulátor játék (airsoft, paintball) megszervezését valósítottuk meg. A DALE 

egyesülettel közösen pedig kidolgoztuk az augusztusi, erdélyi tanulmányút részleteit. 

 

A Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesülete szervezésében, a Bajai MMA Klub 

által megszervezett I. Bajai MMA amatőr verseny megvalósításban vettünk részt, 

logisztikai feladatok, önkéntesek biztosításával. 

 
 

2021. augusztus 

Egyesületi tanulmányút Erdélybe, a határokon átnyúló civil kapcsolatok jegyében 

Időpont: 2021. augusztus 18-22. 

Dél-alföldi LEADER Egyesület 

 

A DALE szervezésében fő cél volt a magyar vonatkozású történelmi emlékek 

felkeresése, megemlékezés, koszorúzás. Másrészt pedig erdélyi civil szervezetekkel 

történő kapcsolatfelvétel. A G10 egyesülettel (Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési 

Akciócsoportja) Gyergyóremete község polgármesteri hivatalának tanácstermében egy 

rövid megbeszélés keretében sikeresen felvettük a kapcsolatot, 2022-ben már velük 

pályáztunk a program meghosszabbítása érdekében.  
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Egyesületünk az út megvalósítása során logisztikai feladatokat, illetve civil tanácsadást, 

tolmácsolást biztosított. Ezen kívül Bácsalmás Város Önkormányzata jelezte, hogy 

2021-ben nem tud delegációt küldeni erdélyi testvérvárosának kapcsolatai ápolása 

érdekékében Borszékre. Szervezetünk így átvállalta ezen feladatot az 

Önkormányzattól. 

   

  
 

Horgászverseny Madaras 

Priszpa tó 

2021.08.21. 

 

Évről évre augusztusi hónapban rendszerint megrendezzük horgászversenyünket a 

helyi Madarasi Horgászegyesülettel közösen. A rendezvényen közel 100 fő vesz részt 

rendszeresen. 
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2021. szeptember 

2021.09.03.  08.00 -12.00  

Csávoly gyereknap (VakáciOFF fesztivál) 

 

Paintball pálya építése, a játékokhoz szükséges felszerelések és személyzet biztosítása 

A rendezvény megvalósítása során az Iskola teljes létszáma, valamint az Óvoda nagy 

létszámban képviseltette magát, így elmondható hogy közel 200 gyermek, illetve 

hozzájuk tartozó 50 felnőtt (mindösszesen tehát 250 fő) vett részt, töltött el egy 

tartalmas, mozgalmas délelőttöt. 

   
 

 



 

 

11 

 

2021. október 

Jótékonysági adománygyűjtés a k.i.t.t.i. alapítványnak címmel 2021.10.02-n került 

megvalósításra Baján, a Teknős Köz 30. szám alatt. Összesen 2 program elemet 

tartalmazott: 

- küzdősport ketrecben, úgynevezett „MMA ketrecben” Grappling (birkózás) 

bajnokság került megszervezésre 

- gyermekeknek, felnőtteknek paintball pálya került kialakításra 

A résztvevőknek büfé kocsi szolgáltatás biztosította az étkezést. A programokon 

összesen 140 fő vett részt. 

A rendezvény teljes  bevétele (étkeztetés, paintball, nevezési díjak), összesen 265.000 

ft felajánlásra került a k.i.t.t.i. alapítványnak. 

  
 

2021.10.16.: Bácsbokod, Csúcs-Casanova kupa  

Egyesületünk több civil szervezettel, klubbal, vállalkozóval összefogva Bácsbokodon a 

sportcsarnokban (Hősök tere 12.) 10.00 órai kezdéssel CSÚCS-CASANOVA kupa 

elnevezéssel küdzősport versenyt szervezet. 
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2021. november 

2021.11.26-n: 4 db téli gumi garnitúrát adományoztunk a Bácsalmás Város 

Önkormányzata által üzemeltetett Alapszolgáltató Központnak. 

 
2021.11.27.: I. Bajai grappling verseny 

Szövetségi verseny négy szőnyegen. A Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján 

került megrendezésre! 

http://grapplingszov.hu/bejegyzes/esemenyek/baja-2021-grappling-bajnoksag 

https://www.youtube.com/results?search_query=Baja+grappling 

 

https://globalgrappling.hu/versenyrendszer/versenyszabalyzat/
http://grapplingszov.hu/bejegyzes/esemenyek/baja-2021-grappling-bajnoksag
https://www.youtube.com/results?search_query=Baja+grappling
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2021. december 

Év végi adománygyűjtési és osztási feladatok: 

Minden évben folyamatosan gyűjtjük szervezetünkhöz érkező adományokat, 

felajánlásokat, melynek koordinálásával Szilasi Gábor, a Jhonfishtoday airsoft csapat 

vezetője, airsoft szakcsoportunk vezetője van megbízva. Az idei évben is a nemes ügyhöz 

csatlakozott Nasz Dani „youtuber”, aki tartós élelmiszer adományokkal járult hozzá a 

nemes ügyhöz. Az adományok osztására több civil szervezet összefogásával 2021.12.23-

n került sor a bajai-, jánoshalmi- és bácsalmási térségben élő, nehéz helyzetben lévő 

családoknál. Személyiségi jogaikra tekintettel az adományok tényleges átadás-átvételéről 

fényképet nem szerepeltetünk!!! 
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Csávoly: volt TSZ telep újra hasznosítása, 

közösségi térré alakítása 
Egyesületünk 2013 óta folyamatosan üzemelteti, közel 6 hektár területen Csávoly község 

településen található volt Gazdasági telepet, közismertebb nevén a TSZ telepet. 

Lelkes fiatalok csoportjának bevonásával, sikerült a területet kitisztítanunk, egy modern 

kori közösségi térré varázsolnunk.  

 

Kezdetben Dél-alföldi Motor Szakosztályunk, a DAMSZ használta a területet, gyakorló 

pályának, autós ügyességi versenypályának, helyszínt adva közel 3-400 főnek (nézőnek, 

versenyzőnek, csapattagnak, szerelőnek), a havi rendszerességgel megtartott 

gyakorlónapokon, illetve éves futamsorozataik során, a kezdő- és záró futamnak, 

versenynek.  

 

Ezt követően airsoft, paintball és jelenleg kialakítás alatt álló lasertag szakosztályunk is 

birtokba vette a területet 2014-ben. Azóta a zöldfelületeken, épületekben komoly 

harcászati pályát alakítottak ki, melyet füstgéppel, stroboszkóppal és hangszórókkal 

egészítettek ki, így fokozva a szimulációs játékok élményét. 
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Pályázatok, támogatások, 

adományok és foglalkoztatás  
Foglalkoztatás: 

Sajnos a 2021. évben nem volt lehetőségünk sem a Járási foglalkoztatási hivatalok által 

meghirdetett, sem pedig a Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított közfoglalkoztatási 

programok keretein belül munkavállalót alkalmazni. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatalával 2021.03.24-n sikeresen 

kötöttünk HATÓSÁGI SZERZŐDÉST 5 havi 50% vállalkozások munkaerő (de minimis) 

támogatására 1 főre, a csávolyi telephelyünkön portás, telepőr, egyszerű őr munkakör 

betöltésére 5 hónapra.  

 

Támogatások, pályázatok: 

Támogatásban szerveztünk nem részesült, az alábbiakban felsorolt pályázatok 

megvalósítása, bírálata, zárása és benyújtása van folyamatban: 

NEAN-KP-1-

2021/1-

000048 

Normatív pályázat 2021 SZLHK

E 

520 000 

Ft 
Szerződött 

VCA-KP-1-

2021/3-

001472 

Eszközbeszerzés zöldfelületek 

karbantartása, irodai helysége

k takarítása érdekében. 

1 000 000 

Ft 
Szerződött 

NEAO-KP-1-

2022/2-

000732 

SZLHKE 2022-es működési és sz

akmai programja 

2 820 000 

Ft 
Döntéselőkészítés 

NEAO-KP-1-

2022/2-

000872 

Tudatosan a környezetünkért 

2022 

2 110 000 

Ft 
Döntéselőkészítés 

MKO-KP-1-

2017/1-

000537 

Mentés másként - Hagyomány

os népi mesterségek a Bácskáb

an és iskolabusz működtetése 

2 581 900 

Ft 
Szerződött 

NEAO-KP-1-

2021/2-

000231 

Civil Segítő Pont működési és s

zakmai programjának támogat

ása 2021 

3 500 000 

Ft 
Szerződött 

- VP6-19.2.1.-32-11-22 kódszámú, Nonprofit szervezetek fejlesztése 

- Erasmus+: KAPACITÁSFEJLESZTÉS A SPORT TERÜLETÉN 

                    NONPROFIT EURÓPAI SPORTESEMÉNYEK 
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Adományok: 

Szervezetünk a 2021. évben közel 8 millió forint értékben részesült adományban. 

 

Sajnos az adományok csak kis mértékben érkeztek kézpénzben, jellemzően az 

adományozók szolgáltatást nyújtanak ingyenesen, térítésmentesen Egyesületünk 

számára, úgymint telephely szolgáltatás, projektmenedzsment, informatikai eszközök 

karbantartása és felügyelete.  

 

Pozitívumként értékeljük, hogy a 2020. évhez képest adományaink összege 40%-kal 

emelkedett, illetve készpénzes adományok is érkeztek. 

 

Negatívumként értékeljük előző évekhez képest jelentős mértékben csökkenő SZJA 1% 

adományok után járó támogatásainkat.  

 

Kiemelt célként tekintünk a 2022. évben kampány indítása mellett ezen adományok 

jelentős növelését, ezzel szervezetünk minél nagyobb körben történő elismerését is 

megalapozva! 
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Együttműködések, civil 

érdekképviselet értékelése 
 

Szervezetünk megalakulása óta folyamatosan együttműködésre törekszik, kezdetben ez 

csak a bácsalmási térségre terjedt ki, napjainka már azonban már országos szintűnek 

tekinthető. Értékelt időszakban a következő szervezetekkel működtünk együtt, 

dolgoztunk a civil szervezetek elismerése érdekében: 

- Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesülete 

- Dél-alföldi LEADER Egyesület 

- Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület 

- Csend Kultúrális Egyesület 

- Aranykaptár Kultúrális Egyesület 

- Sikeres Bácskáért Egyesület 

- Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület 

- G10 egyesület (Erdély) 

- Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

- Vajdasági Magyar Civil Szövetség 

- Szegedi Küzdősport Egyesület 

- Bajai MMA Club 

- Global Grappling Szövetség 

- Bácsalmás Város Önkormányzata 

A lista nem teljes, mindenkit sajnos nem tudunk megemlíteni, de itt szeretném 

megragadni az alkalmat és köszönetet mondani mindazon szervezeteknek, 

személyeknek, csoportoknak és közösségeknek akik akár az idei évben, akár a szervezet 

működése során bármilyen formában segítették Egyesületünk munkáját, feladatait, 

programjainak, projektjeinek megvalósítását! 

 

KÖSZÖNJÜK! 
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Civil érdekképviselet: 

Egyesületünk a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület 2008. évi megalakulása óta, 

folyamatosan képviseli 5 járás (Bácsalmás, Jánoshalma, Baja, Kiskunhalas, Kalocsa) civil 

szervezeteinek érdekeit a helyi kezdeményezésű, úgynevezett LEADER pályázatok során. 

A HACS (helyi akció Csoport) megalakulása során szervezetünket az a megtiszteltetés 

érte, hogy 2008 óta Elnökségi tagként képviseljük a civilek érdekeit. 

 

A Felső-Bácska Akciócsoport 2014-2020 között 960 millió forint EU-s támogatási forrással 

gazdálkodhat annak érdekében, hogy a saját maga által megfogalmazott és elfogadott 

vidékfejlesztési stratégia megvalósításával a területén működő önkormányzatok, 

kisebbségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, 

mikrovállalkozások, illetve természetes személyek a fenntartható fejlődés, gyarapodás 

útján indulhassanak el. 

 

Bővebb információt találunk a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület munkájáról: 

http://www.felsobacska-hacs.hu/ 
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Zárszó 
 

Egyesületünk közel 20 éves fennállása során számos változásokon ment keresztül, mely 

annak idején magában hordozta annak lehetőségét, hogy feloszlatja önmagát. Példa 

értékűnek mondható mégis az az összefogás, mely jellemző a Felső-Bácskai térségre, 

hiszen elég volt a 2010. évben egy tucat lelkes tag összefogása, céltudatossága ahhoz, 

hogy a szervezet átvészelje ezen nehéz, mély időszakot. 

 

Ezt követő, virágzó, „prosperáló” időszak után nem gondoltuk, hogy egy vírusjárvány, 

mely globális méreteket öltött, teljesen megakadályozza a jól bejáratott, szakszerű és 

rugalmas működésünket a 2020. évben. Visszatekintve úgy látom, mintha szó szerint 

„beütött a ménkű”, a felépített napi működésünket, programjainkat egyik pillanatról a 

másikra szüntette meg, korlátozta a vírus megjelenése, melynek 2021. évi enyhülésével 

csak nehezen tudtuk „újra” felvenni a régi életünk ritmusát, megszokottságát. 

 

Visszatekintve azonban az év folyamán tett munkánkra, tevékenységünkre 

megállapíthatom, hogy sikerül lassan felülkerekednünk a minket ért sokkhatás miatti 

elszigetelődés következményein.  

 

A sikeres amerikai feltaláló és üzletember, Thomas Alva Edison idézetével zárom 

beszámolómat és egyúttal a 2021. évet: 

 

 

 

 

„Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.” 

 


