Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2010 évi
tevékenységéről
I. Támogatások felhasználása
a. Költségvetési támogatások, központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott
támogatások mértéke és felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap, 2010
folyamán az alábbi egyéb támogatásokat kapta:
• Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiuma,
működési támogatás, 650 000 Ft támogatás. A támogatást az
Alapítvány 2010 folyamán részben használta fel, egyes működési
jellegű költségeinek időarányos teljesítésére. NCA-EA-10-0338
• Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi kollégiuma, ’ Hagyományos
mesterségek és fenntarthatóság I. nemzetközi tábor Nyíregyháza’
című projekt, 1 409 000 Ft támogatás. NCA-NK-10-C-P-0323
• Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia és Partnerség kollégiuma, ’
Civil érdekképviselet a földtulajdonhoz kapcsolódóan’ című projekt,
2 736 000 Ft támogatás. NCA-DP-10-C- 0144
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2010 évi, társadalmi
szervezetek részére kiírt támogatási keret, ’Helyi termék fesztivál
Nyíregyházán’ című projekt, 749 500 Ft támogatás. K-36-1000162K
• Nyíregyháza MJV támogatása a ’Hagyományos mesterségek és
fenntarthatóság I. nemzetközi tábor Nyíregyháza’ című
rendezvényre, 150 000 Ft
A fenti támogatásokból megvalósult tevékenységek tartalmi
beszámolója a közhasznúsági jelentés II. fejezetében található.
b. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány vagyonát nem értékesítette, nem használta fel kiadások
finanszírozására.
c. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást az Alapítvány nem kapott.
d. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott
támogatások
Az Alapítvány a fenti szervektől és forrásokból tárgyévben nem kapott
támogatást.
e. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.
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II. Tartalmi beszámoló
Az Alapítvány tevékenységei 2010-ben újszerű megközelítéseket is
tartalmaztak, ilyen volt pl. a Hagyomány és fenntarthatóság – I. Nemzetközi
Népművészeti Tábor Nyíregyházán, vagy részvételünk a Mikóházi I.
Hegyközi Helyi Termék Fesztiválon és a Polyán programban.
Hagyomány és fenntarthatóság – I. Nemzetközi Népművészeti
Tábor Nyíregyháza
A tábor újszerű kezdeményezés az Alapítvány történetében, alapja, hogy
bővült az önkéntes bázis, és megjelentek olyan önkéntesek, akik a
népművészet és hagyományos mesterségek iránt érdeklődnek. Ezt az
érdeklődést közöttük össze a fenntarthatóság gondolatával. A tábor
szervezésével a hagyományok életben tartása mellett azt szeretnénk
megmutatni, hogyan használtuk régen fenntartható módon erőforrásainkat,
miközben kielégítettük szükségleteinket, szerényebb igényeinket.
Meggyőződésünk, hogy a helyi nyersanyagokat és emberi munkát
alkalmazó hagyományos mesterségeknek van aktuális üzente a mai ember
számára, és ötleteket adhatunk egy erőforrásainkat jobban kímélő,
szerényebb, emberibb élethez.
A tábor nagyon népszerű volt a résztvevők körében, 2011-ben ismét
megrendezzük hasonló értékrend mentén, némileg változó tartalommal. A
táborról a helyi televízió és a helyi napilap több alkalommal adott
tudósítást.
A GMO ellen Szabolcs megyében
Mezőgazdasági szakemberek számára szervezünk fórumot a
géntechnológiai módosításról. Előadásokat tartottunk, szemléletformáló
kiadványt jelentettünk meg és folytattuk a Génpiszka-mentes
Magyarországot! kampányt további polgármesterek megkeresésével.
„Méz napja” címen rendezvényt szerveztünk méhészekkel, rámutatva a
géntechnológia egyik nagy negatívumára, mely a jó minőségű magyar
mézet, és a méhészek megélhetését is veszélyeztetheti.
Helyi Termék Fesztivál - Mikóháza
2010 szeptember 18-án Mikóházán szerveztük meg civil partnereinkkel
együttműködésben az I. Hegyközi Helyi Termék Fesztivált. A rendezvényen
volt hagyományos állatfajták bemutatója, helyi ételek főzőversenye
csapatok számára, népdal és néptánc bemutató, mesélő, szalma játszóház
gyerekeknek, lovagoltatás, betyár bemutató, helyi és kézműves termékek
vására, gazdagon ellátott kóstoló asztal, erősgazda-verseny, valamint
zsűrizett verseny sok kategóriában (pálinkák, meleg ételek, sütemények,
lekvárok, befőttek, szörpök, sajtok és egyéb kategória). A rendezvénynek
nagyon jó visszhangja volt, a következő évben ismét szeretnénk
megrendezni.
Részvétel a Polyán programban
Alapítványunk részt vesz egy szakmailag nagyon ígéretes vidékfejlesztési
programban. A Polyán program egy komplex természetvédelmi és
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közösségfejlesztési program Mikóháza település környékén, a Zemplén
hegység lábánál. A program elemei:
- Natura 2000 védelem alatt álló legelőterületek rehabilitációja;
- a védett parlagi sas táplálkozási területének természetvédelmi célú
kezelése;
- természettel együttműködő gazdálkodás meghonosítása a tágabb
térségben;
- a Kárpáti Borzderes szarvasmarha fajta megmentése, újbóli bevezetése
Magyarországon az extenzív gazdálkodásban;
- helyi termékeket és hagyományos mesterségek népszerűsítése;
- közösségfejlesztés, előadások a hagyományos gazdálkodás és tájfajták
témakörében;
- hagyományos baromfifajták vásárlása és szétosztása a vállalkozó kedvű
falubeliek körében;
- falunap a helyi termékek és hagyományos élelmiszerek jegyében.
A program célja a természeti értékek védelme, illetve hogy visszaadja a
helyi lakosság hitét saját erejében, abban, hogy a közösségen belüli
összefogással és a rendelkezésre álló természeti tőke bölcs, megőrző
használatával lényegesen csökkentheti kiszolgáltatottságát a globális
folyamatokkal szemben.
A program keretében 2010-ben jelentős előrelépést sikerült tenni, ugyanis
sikerült az extenzíven tartott állatállományt bővíteni, gépeket és eszközöket
beszerezni a természetközeli gazdálkodás támogatására, valamint őshonos
baromfit osztottunk a helyi lakosság körében. Alapítványunk a programban
önkéntesei által vesz részt.
A civil agrár-környezetgazdálkodási hálózat együttműködésének
továbbfejlesztése
Projektünk célja, hogy a korábban alakult Agrár-Környezetvédelmi Hálózat
együttműködését génmódosítás és biomassza témakörben továbbfejlessze
és kibővítse az együttműködők partnerszervezetek, szakértők körét. A
tevékenység 2010-ben fizikailag a következők szerint valósult meg: 4
szakértői találkozó szervezése, 4 megyében génmódosítás-mentesség
lobbi, 12 génmódosítás-mentes település, 20 sajtómegjelenés
génmódosítás, biomassza témakörben, 5 civil fórum megszervezése
összesen 120 résztvevővel, levelezőlista működtetése.
Rögtönzéses színházi mentálhigiénés módszerek
Alapítványunk szervezésében a Meglepetés Színház társulata Erdélybe és
Kárpátaljára látogatott, ahol rögtönzéses mentálhigiénés módszereket adott
át a helyi civil szervezeteknek és szakembereknek. Mindhárom helyszínen
szerveztünk műhelymunkát, könyvbemutatót és bemutató előadásokat. A
projekt keretében 1-1 alkalommal látogattunk Erdélybe és Kárpátaljára,
megvalósult két bibliodráma workshop, két könyvbemutató, valamint öt
bibliai rögtönzéses színházi előadás a következő helyszíneken: Beregszász,
Tiszaásvány,
Nagyvárad,
Marosszentgyörgy,
Marosvásárhely.
Az
előadásokon összesen 300 határon túli magyar vett részt.
Civil érdekképviselet a földtulajdonhoz kapcsolódóan
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A projekt célja, hogy elősegítse a magyar termőföld tulajdonnal való hosszú
távú, fenntartható gazdálkodást. Ezen célhoz úgy kíván hozzájárulni, a
földmoratóriummal, birtokszerkezettel és a zsebszerződésekkel kapcsolatos
ismereteket ad át, és felhívja az érintettek figyelmét. Az érintettek körébe
tartoznak a földtulajdonosok, gazdálkodói szervezetek és az
államigazgatásban dolgozók. 2001 folyamán a projekt előkészítése történt
meg.
III. Pénzügyi beszámoló
Az alapítvány 2010 évi egyszerűsített éves beszámolója a mérleggel és az
eredmény kimutatással jelen közhasznúsági jelentés mellékletét
képezi.

Cselószki Tamás
Kuratóriumi elnök, Bors Alapítvány
2011. február 11.
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