BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2017. 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, a KÖZHASZNÚ STÁTUSZ VISSZATÉRT, mint valami psychothriller.
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.
• filmes produkciók támogatása, gyártása és forgalmazása, CLVI. tv.26.§.c) 3. pont,
• képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat rendez, 26§ c) 3.pont,
• nemzetközi projektekben vesz részt, elősegítve az európai integrációs folyamatot,26§c) 19.

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.

GOMBOLYAGON MEGVALÓSULT TÁBOROK ÉS RENDEZVÉNYEK 2017-BEN:
• MÁJUS 26-28. KISTÉRSÉGI CIVIL VÍKEND
• JÚNIUS 2-5. PÜNKÖSDI BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐ
• JÚNIUS 26-31: HAJÓSI ISKOLA TEMATIKUS TÁBOR
• JÚLIUS 1-8: XI. GOMBUSHO ÖSSZBŰVÉSZETI WORKSHOP
• JÚLIUS 9-15: ILLYÉS AKADÉMIA SZAKMAI GYAKORLAT
• JÚLIUS 23-29: NAGYSZÜLŐ-UNOKA TÁBOR
• JÚLIUS 30-AUGUSZTUS 5: BIOGROUP SZÍV-LÉLEK TÁBOR
• AUGUSZTUS 10-13: REJTELMES SEJTEK HETE
• AUGUSZTUS 13-19: MÉHECSKÉK SE
• AUGUSZTUS 29-SZEPTEMBER 3: 13. BUSHO
• SZEPTEMBER 10: 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 13. BuSho fesztivált.
A BUSHO FESZTIVÁL MINDEN ÉVES MENETRENDJE:
o ONLINE PLATFORM NYITÁS: DECEMBER 1.
o ELŐZSŰRI KEZDÉS: MÁRCIUS 1.
o NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 1.
o ELŐZSŰRI HATÁRIDŐ: MÁJUS 1.
o VERSENYPROGRAM KIHIRDETÉSE: JÚNIUS 1.
o VETÍTÉSI KÓPIÁK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: JÚLIUS 1.
o VENDÉG AKKREDITÁCIÓ: AUGUSZTUS 1.
o SAJTÓ AKKREDITÁCIÓ: AUGUSZTUS 20.

Azt hiszem, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a 2017-es esztendő jelentette eddig az Alapítvány fennállásának
legsikeresebb esztendejét, melynek mutatóit azonban nem minden esetben lehet kézzel foghatóan megfogalmazni.
Minden esetre a csillagállás is biztosan kedvező volt, melyet minden új vendégünk tátott szájjal szokott kémlelni a
táborba érkezést követő első éjszakán, ugyanis fényszennyezettség hiányában valóban kivételes látványt nyújt az égbolt.
Persze nem szeretnénk elvenni a dicsőséget a táborok szervezőitől, hiszen főleg visszatérő vendégeink azok, akik már
rutinból és a helyismerettel felvértezve tudják tökéletesíteni a munkájukat, melyet szabadsággal ötvözhetnek nálunk és
ennek hangot is adnak a vendégkönyvünkben. Persze a galériát is érdemes böngészgetni, sőt, a rövidfilmes alkotótábor
hosszú évek óta visszajáró vendégei is azt mondták, hogy a 11. GomBuSho workshopot legfeljebb a taxisokkal összefogva
tudjuk majd überelni  és ez tisztán látszik a werkfilmben is. Most tehát mindenki alig várja már a hosszúra nyúlt téli
pihenő után, hogy végre ugorhasson egy csattanós hasast a Szelidi habokba, melyet csak tovább csigázott az újévben
megjelent legújabb Bérczesi feldolgozás, a Szelidecske! 2018-ban tehát legyen nyár és béke már, ahogy a gida Szelidítő Szikora Robi fogalmazott anno, nálunk akár lehet békanyál is, a lényeg, hogy egészség legyen és térerő, de ez utóbbit
csak azért írtam, mert ezt pedig a Hajós András azt üzente! Nekünk továbbra is feltett szándékunk, hogy egyszer csak
létrehozzuk a Digitális Detoxikálót a táborban, amikor is kikapcsoljuk a telefonokat és a wifi hálózatot és megpróbálunk
egy kicsit úgy élni, mint akkor, amikor ezek a dolgok még nem léteztek, mi viszont igen, és talán hihetetlen, de éltünk,
sőt! Nincs más hátra, mint előre, rendületlenül, mindenkit várunk soxerettel és még azon is túl, szeretnénk, ha idén is
minden úgy sikerülne mindenkinek, ahogy megálmodta magának! 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! 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, végül következtek az ifjúsági csereprogramok.

KISKŐRÖS PETŐFI FESZTIVÁL, 2017. április 30.
A BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál folyamatos vetítése az elmúlt esztendők legjobb animációs és fikciós
alkotásaiból első alkalommal a Petőfi fesztiválon. Amint a nevében is benne van, ezek valóban rövidfilmek, tehát térj be
a mozi sátorba, nézz meg néhányat, aztán indulhatsz tovább a forgatagba. A kora délutáni Rackajam koncert előtt
kedvcsinálóként műsorra tűzzük az együttes erdélyi turnéján készült filmet, előtte beszélgetünk a film rendezőjével
Bordos Anikóval. A Rackajam együttes műsorában aztán összeolvad a magyar kultúra, és a rock'n'roll forradalom
szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali, Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Jimmy Hendrix zenéjével.
AZ ŐSZ SŰRŰBB VOLT, MINT A TISZAI HALÁSZLÉ
Épp hogy nagy sikerrel véget ért a 13. BuSho Rövidfilm Fesztivál, máris a 4 River Film fesztiválon találtuk magunkat a
horvátországi Karlovacban és a „Finding Humanity” elnevezésű nemzetközi ifjúsági program előkészítésén, melynek
keretében a résztvevő országok fiataljainak emberi jogi tematikában kell majd egy-egy filmalkotást létre hozniuk!
Eközben kellett elkezdenünk a fesztivál feldolgozását, lezárását és az elszámolásokat, aztán összeállítani a már
szokásosnak nevezhető a bestof filmek válogatását, melyet már nagyon vártak világszerte a magyar Intézetekben
(Isztambul, Moszkva, Bukarest, Stuttgart) és nem is maradt el az eredmény. Többek között Tallinból, Chicagoból sőt
Ausztráliából is érkeztek megkeresések, melynek következtében a legjobb magyar filmeket sikerült is elküldeni Sydney
seregszemléjére, a Flickerfestre, miközben beépített emberünk az isztambuli Kisakesen készítette elő a jövő évi
prezentációnkat. Aztán már indultunk is tovább a következő ifjúsági csereprogramra 6 magyar résztvevővel, még pedig
a portugál Amarantéban megrendezett „Ignite Your Skills”-re. Ezzel párhuzamosan zajlott több nemzetközi rendezvény,
melyeken a részvételt a fantasztikus BuSho csapat jóvoltából szintén sikerült megoldanunk. Október közepén zajlott a
8. Pocity Film Fesztivál Prešovban (Eperjes – Szlovákia), melyen Charlotte Symmons prezentált, valamint az Euroshort
Fesztivál Hálózatban is megtalálható Wiz-Art zsűrijében vett részt Koncz Teréz az ukrán Lvyv-ben és küldött
egy beszámolót nekünk. Természetesen közben előkészítjük majd a 14. BuSho nevezési platformját, hogy december
elsején, mint minden évben megnyíljon a lehetőség az alkotók előtt, hogy beküldhessék filmjeiket a tinédzser éveibe
lépő fesztiválra. Addig azonban következzenek a novemberi projektek, azaz a Rajzfilmünnep keretein belül BuSho
animációs válogatást láthat a közönség, majd Maly Robival Jerevánban prezentálunk a Rolan Bykov IVF Film Fesztiválon,
visszafelé pedig a Bukaresti Magyar Filmhét díszvendége idén a BuSho fesztivál lesz! Decemberben még a német
Oldenburgban az októberben megkezdett és előkészített Ignite Your Skills nemzetközi projekt megvalósítása vár ránk –
8 darab rövidfilm elkészítése a kulcs kompetenciákról, végül egy női válogatással zárjuk majd az évet, a jövő évben
debütáló Porto Femme International Film Festival felvezetéseként.
AZ AJTÓK ZÁRÓDNAK
Még ki sem fújtuk magunkat a nyári táborok után, melyeknek beszámolóit a linkre kattintva tekinthetik meg,
következhetett az alapítvány szervezésében 13. alkalommal lezajlott BuSho Nemzetközti Rövidfilm Fesztivál, majd
rögtön a közelmúltban felelevenített hagyomány részeként a Gombolyagi búcsúban találtuk magunkat, melyet idén
harmadik alkalommal rendeztünk az alapítvány táborhelyén. Ezt követően azonnal egy horvát filmes workshopra
mentünk, melynek következtében lemaradtunk a Kalocsa és Térsége Civil Szervezetek Szövetségének rendezvényéről,
akik ismételten beneveztek a Paprikafesztivál keretein belül amolyan csapatépítés gyanánt a paprikás ételek
főzőversenyére. Aztán a rossz idő beköszöntével lassan lezártuk az idei tábori évet és ugyan Szakmáron és Hajóson még
fenntartási előadásokat tartottunk novemberben, de a vadháló építés és minden egyéb teendő marad az újévre, addig
pedig mindenkinek szép álmokat! 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, folytattuk a Film-Színház-Muzsikálás…
oktatási project fenntartási időszakát! 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. A megújult Kalocsa és Kistérsége Civil Szervezetek Szövetségi tagjaként
továbbra is hosszú távú terveket szövögetünk.
A jelentést a kuratórium a 2018. február 1-én tartott ülésén fogadta el.
Melléklet: - A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója.
Budapest, 2018. május 15.
Gábeli Tamás, elnök

