BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Alapítványt az alakuló közgyűlést követően 2004. november 29. napján kelt alapító okirattal hozták létre, melyet
a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk. 60. 209/2004/4. számú végzésével a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 2005.
február 7. napján jegyezte be közhasznú szervezetként. A végzés 2005. február 26. napján vált jogerőssé, az Alapítvány
e nappal kezdte meg működését.
Az Alapítvány közhasznú státuszát a Törvényszék 2014. június 3-án máig nem tisztázott okok miatt felfüggesztette. A
Kecskeméti Törvényszék a Dr. Bándi Gábor ügyvéd (1094 Budapest, Bokréta utca 22. II/4.) által képviselt Dr. Peller
György (2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 52.) alapítónak, mint kérelmezőnek, a Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány
(bejegyezni kért neve: GOMBOLYAG „MEZEI ISKOLA” Közhasznú Alapítvány; 6336 Szakmár (5047. hrsz. - Gombolyag 31.)
közhasznú jogállásának és változás nyilvántartásba vétele iránt benyújtott kérelme a Pk.60.209/2004/46. számú
végzéssel 2016. július 14-én jogerőre emelkedett.
2010 végén az alapítás óta létrejött legnagyobb változás vette kezdetét az alapítvány életében, a kuratórium tagságának
módosulásával, felügyelő bizottság létrehozásával és székhelyváltással kapcsolatos módosítási kérelmet nyújtottunk be
a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz, melyet a Bíróság 2011. május 25-én jogerősen bejegyzett. 2016-ban újabb
nagyszabású átalakulás következett a Felügyelő Bizottság megszűntetésével és a Közhasznú státusz visszaszerzésével,
melyet sikerrel abszolváltunk.
Ennek megfelelően az Alapítványnak beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló
(módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény, valamint a
számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1999 (XII.30) sz. Kormány rendeletben foglaltak szerint kell
eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével készült.
Az alapítvány célja: A Gombolyag Alapítvány célja a település fejlesztése, ezáltal alapvetően a fiatalok (gyermek és
ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem
iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése.
Fő tevékenységi területei a környezeti nevelés, a kultúra és a sport, egészségvédelem:
1.) A környezeti nevelés területén egyfelől az ismeretátadásra, másfelől mentalitásunk megváltoztatására helyezi a
hangsúlyt, egy környezet barátabb és környezettudatosabb attitűd kialakításával.
2.) A kultúra területén (mely a filmművészettől a zenén át a különböző képzőművészetekig minden kulturális területet
lefed) az ismeretátadáson túl, s azzal párhuzamos módon a tolerancia erősítését célozza meg. Hiszünk abban, hogy aki
alkot, de legalábbis képes a kulturális termékek befogadására, az nyitottabbá, toleránsabbá válik a másság iránt.
3.) A sport, egészségvédelem területén pedig rövidtávon a szabadidő egészséges és élményteli eltöltése, hosszútávon
pedig az egészségmegőrzés valamint a fair play szellemiségének kialakítása a cél.
Természetesen a Gombolyag Alapítvány missziójának tekinti Gombolyag település infrastrukturális fejlesztését, szűkebb
és tágabb társadalmi és természeti környezetével való baráti és szerves együttélés kialakítását, valamint a helyi
hagyományok őrzését, értékeinek bemutatását, az ország más tájairól vagy a más országokból érkező fiatalok számára.
A fenti célok érdekében a Gombolyag Alapítvány:
• Erdei iskolákat, táborokat, alkotóműhelyeket szervez, 26§ c) 4.pont,
• Gombolyag, mint település infrastrukturális fejlesztése, lehetőségeihez mérten a fejlesztések támogatása,
• határon túli magyarok számára projekteket bonyolít le, erősíti a szervezetek közötti párbeszédet, 26§ c) 13.
• kulturális, környezetvédelmi és sportrendezvényeket valósít meg, 26§ c) 5, 9, 14 pontok,
• az egészséges életmódra ösztönző egészségvédelmi programokat szervez 26§ c) 1.pont,
• képzőművészeti kiállításokat, táborokat valamint filmes programokat (filmklubok, filmfesztiválok) szervez és támogat,
melyek elősegítik a magyar művészek bekapcsolódását a hazai és a nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe, 26§.c) 5.
pont;
• filmes produkciók támogatása, gyártása és forgalmazása, CLVI. tv.26.§.c) 3. pont,
• képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat rendez, 26§ c) 3.pont,
• nemzetközi projektekben vesz részt, eszközeivel elősegíti az európai integrációs folyamatot,26§c) 19. pont.

Mint minden év elején, ezúttal is, a Gombolyag Alapítvány pályázatot hirdetett „Kedvezményes osztálykirándulás/erdei
iskola/nyári tábor” szervezésére. A pályázat célja pedig lehetőséget biztosítani olyan oktatási intézmények, szervezetek,
egyesületek, alapítványok számára is, akiknek nincs lehetősége osztálykirándulás, erdei iskola, nyári tábor szervezésére.
Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, osztályközösségek,
diákönkormányzatok, szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyek gyermek/ifjúsági közösségeket fognak össze, és
fontosnak tartják azokat a szempontokat, melyeket az Alapítvány céljaiban megfogalmazott. Ezek után pedig a
GOMBOLYAGON MEGVALÓSULT TÁBOROK ÉS RENDEZVÉNYEK 2016-BAN:
•
•
•
•
•
•
•
•

MÁJUS 26-29: GYEREKNAPI BL-DÖNTŐ
JÚNIUS 18-25: X. GOMBUSHO ALL-ART WORKSHOP
JÚNIUS 25-JÚLIUS 1: HAJÓSI ISKOLA
JÚLIUS 11 – 16: ILLYÉS AKADÉMIA KÉPZŐ
JÚLIUS 17 - 23: NAGYSZÜLŐ-UNOKA TÁBOR
JÚLIUS 23 - 30: BIOGROUP SZÍV-LÉLEK NYÁRI TÁBOR
AUGUSZTUS 7 - 13: MÉHECSKÉK UTÁNPÓTLÁS FOCI
SZEPTEMBER 3-5: GOMBOLYAGI BÚCSÚ

Valamennyi rendezvényről részletesen olvashatnak weboldalunkon a beszámolókban. Csak címszavakban szeretnénk
megemlíteni, hogy közben zajlott az élet Gombolyagon, érkeztek a zarándokok, és készítettük elő a 12. BuSho fesztivált.
A BUSHO FESZTIVÁL MINDEN ÉVES MENETRENDJE:
o ONLINE PLATFORM NYITÁS: DECEMBER 1.
o ELŐZSŰRI KEZDÉS: MÁRCIUS 15.
o NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 15.
o ELŐZSŰRI HATÁRIDŐ: MÁJUS 15.
o VERSENYPROGRAM KIHIRDETÉSE: JÚNIUS 15.
o VETÍTÉSI KÓPIÁK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: JÚLIUS 15.
o VENDÉG AKKREDITÁCIÓ: AUGUSZTUS 1.
o SAJTÓ AKKREDITÁCIÓ: AUGUSZTUS 25.
BEZÁR A BAZÁR AVAGY INDUL A MANDULA
Hirtelen megindulásból szépen kifejezem magam: Tavaly is volt nálunk minden, mint a Búcsúban Igen konkrétan Búcsú,
nem is akármilyen, hosszú idő után ezúttal második alkalommal, persze ne rohanjunk annyira előre az időben, mert mint
hosszú évek óta mindig, ezúttal is a májusi BL-döntő volt az évadnyitó rendezvény. 2016-ban pedig Foci EB is volt, nem
is akármilyen magyar sikerekkel, ami persze lázba hozta a táborozókat. Ismét visszatértek hozzánk a kedves hajósi
iskolások, 10. alkalommal szerveztünk GomBuSho összművészeti alkotótábort és nagyon úgy fest, hogy már
elmaradhatatlan a BioGroup nyári tábora is. És persze lassan de komótosan szivárognak a zarándokok is, ezért mint
minden évben tavasz végére, nyár elejére mi készen állunk a csapatok fogadására, ha szeretnétek egy nagy élményt
magatoknak, ne tétovázzatok sokáig, mert hamarosan érkezik a MEGTELT felirat!
Sokan nem is tudják, hogy micsoda hatással bírhat az egyénre egy működő közösség részeként aktívan eltölteni a
szabadidőt és alkotásokat létrehozni úgy, hogy közben észrevétlenül egymást inspiráljuk ötleteinkkel! Mi viszont tudjuk!
Éppen ezért a rövidfilmfesztivál és az egyéb táborok mellett hosszú évek óta szervezünk, vagy épp veszünk részt
különböző hazai és nemzetközi workshopokban. A GomBuShoval kezdődött még hajdanán, aztán a Spot&Posterrel
folytatódott, mely kezdetekben az Azyl-BuSho együttműködés részeként már szintén nemzetközi mezsgyén zajlott még
LifeAd néven, végül következtek az úgynevezett ifjúsági csereprogramok. 2016-ban WHAT WOULD THE WORLD BE LIKE?
címmel vettünk részt egy ilyenben Szlovéniában, de előtte még a nyáron közreműködtünk a Horvát Film Szövetség által
szervezett egy hetes workshopon Kraljevicában.

EUROSHORT FESZTIVÁL HÁLÓZAT: FEC 2016
A FEC Európai Rövidfilm Fesztivál megtisztelő felkérésére márciusi Dusán a katalán kisváros, Reus vendégszeretetét
élvezhettük, még pedig a nemzetközi zsűri soraiban, ahol Gábeli Tamás mellett Rita Capucho, a portugál Avanca fesztivál
munkatársa, Txema Muñoz, a Kimuak Baszk rövidfilm szövetségtől, a magyar származású Violeta Kovacsics, filmkritikus
valamint David Ymbernon, vizuális művész foglaltak helyet. A BuSho fesztivál igazgatónak jutott az a feladvány a
díjkiosztón, hogy a győztesnek járó fődíjat felkonferálja, a nehezítés csak annyi volt, hogy mindezt katalánul…
ISMÉT BUSHO PREZENTÁCIÓ ISZTANBULBAN
Az évek óta szokásos előző BuSho fesztivál legjobbjait felvonultató éves magyar rövidfilm kollekció következő vetítése
Isztanbulban volt, ahol a szervezők a tavalyi válogatásból 4 magyar rövidfilmet választottak a programba, akik közül
ketten részt is vettek a bemutatón. A Balassi Intézet isztanbuli munkatársa Sípos Áron várta Hörcher Gábort és Géczy
Dávidot (a másik két beválogatott alkotó egyébként Kreif Zsuzsanna és Vécsei Márton voltak), akik közül Dávid a
következőképpen foglalta össze a történteket: „Az Akbank filmfesztivál adott otthont négy magyar rövidfilmnek és a két
magyar rendezővel folytatott beszélgetésnek. A rendezvényen a Balassi Intézet jóvoltából személyesen vehetett részt
Hörcher Gábor és Géczy Dávid filmrendező. A török közönség kifejezetten tájékozott volt a kortárs magyar film
tekintetében… A találkozó Gábeli Tamás és a BuSho szervezésében és közreműködésével jött létre, erősítve a törökmagyar filmes, kulturális kapcsolatokat.”
ŐSZISZÉL
A fesztivált követő időszak valóban izgalmas része, a lezajlott esemény legjobbjainak kiválasztása, majd a legjobb magyar
alkotások eljuttatása a nagyvilágba, ezúttal a Balassi Intézeten keresztül 24 magyar Intézetbe és számtalan
partnerfesztiválra is, akik majd eldöntik, hogy műsorra tűzik vagy sem. Minden esetre, akik rácsaptak a kivételes
lehetőségre, azok többek között az Indiai Intézet, ahol elvileg a Delhi Rövidfilm Fesztivállal kooperálva jelenhetünk majd
meg. Másik, nem olyan távoli Intézet Ljubljanából jelentkezett, ahol még képlékeny az időpont, de mi a Trbovlje-i Ifjúsági
Központban november közepén megtartandó workshop kapcsán biztosan ellátogatunk a szlovén fővárosba, főleg, mert
a LIFFE is pont ezen a héten zajlik majd. A legnagyobb elánnal azonban kétség kívül a Török Intézet munkatársai vetették
magukat az együttműködésbe, melynek eredményeképpen az utóbbi években megkezdett munka nem bushosan
busásan meghozza gyümölcsét! Először November első hetében Izmirben prezentálunk majd, aztán november végén
a Universal Kids fesztiválon Isztambulban. Decemberben ugyanitt a 28. Isztambuli Nemzetközi Rövidfilm
Fesztivál következik majd jövő márciusban a 13. Akbank Rövidfilm Fesztivál. A fesztiválok mellett különböző
Egyetemeken lesznek még vetítések Törökországban és reméljük idővel a többi Intézettel is sikerül majd megtalálni a
közös nevezőt, mint ahogy május elején Stuttgartban folyamatban van.
Természetesen folytatódtak az Alapítvány egyéb hosszú távra tervezett feladatainak megvalósításai is, mint a tartós
bérletbe vett ingatlanok Erdei Iskolák, alkotó táborok, művészeti fesztiválok megrendezésére fejlesztése. Továbbra is
üzemelünk Zarándokszállásként, lezártuk a Film-Színház-Muzsikálás… elnevezésű Támop oktatási projektet, melynek
azonban novemberben kezdődött meg az 5 éves fenntartási időszaka! Egyhetes turnusokban jártak nálunk vendégek
futtball utánpótlás, életmód- és egyéb különböző tematikájú táborokban, végül folytatódott az Alapítvány önkéntes
missziója, mellyel a magyar rövidfilm nemzetközi prezentációját támogatja.
Megújult a Kalocsa és Kistérsége Civil Szervezetek Szövetségének elnöksége is, melynek első jeleként részt vettünk a
Kalocsai Paprika Napok rendezvényen és hosszú távú terveket kezdtünk szövögetni. Végül, de utolsó sorban
novemberben megvásároltuk vízteres kazánunkat, mellyel az első ingatlant tettük fűthetővé a táborunkban, de már egy
éve benyújtottuk megújuló energia pályázatunkat az egyéb kazánokra, melynek elbírálására várunk még.
A jelentést a kuratórium a 2017. február 1-én tartott ülésén fogadta el.
Melléklet: - A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója.
Budapest, 2017. május 29.
Gábeli Tamás, elnök

