
 
  

 

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2018. 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 
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. A törvényszék 2018. november 28. napján kelt Pk.60.209/2004/57. számú végzésében 
közölte velünk, hogy a pénzügyesünk által a 2017-es beszámolóban elkövetett műhiba miatt ismét megvonja a szervezet 
közhasznú jogállását, melyet a fellebbezésünket követően a Szegedi Ítélőtábla késésre hivatkozva Pkf.I.20.058/2019/2. 
számú határozatával 2019. március 19. napján jogerőre emelt. No comment! Folyt.köv! 
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. 



 
  

 

GOMBOLYAGON MEGVALÓSULT TÁBOROK ÉS RENDEZVÉNYEK 2018-BAN: 
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.   
A tavalyi évben ismét rengeteg élménnyel gazdagodtunk Gombolyagon mi magunk is, és remélhetőleg a hozzánk 
ellátogató vendégeink úgyszintén. Minden szezonban megpróbáljuk apránként fejleszteni a táborhelyet, így aztán még 
az ősszel elkészült az északi oldalon a vadháló is, de az idei év kétségtelenül az elkészült focipályáról lesz emlékezetes: 
Éljen a Gombfoci! Aztán végül persze ismét lehúztuk a redőnyt, és elzártuk a vizet, hogy aztán a tél elmúltával újra 
indulhasson minden, de természetesen ezalatt is várjuk azokat, akik már tudják, hogy mikor szeretnének táborozni és 
akkor máris elkezdjük betáblázni a jövő nyarat. Szokás szerint ajánlott a vasárnap esti érkezés, szombat reggeli indulás, 
de természetesen minden egyébre van lehetőség. A legutóbbi hírlevelünkben és a vendégkönyvben olvashatjátok azokat 
az összefoglalókat, melyek az elmúlt szezonban történtek és reméljük, hogy felcsigázzuk azok érdeklődését, akik még 
csak tervezik, hogy ellátogatnak az ország epicentrumába, a jelenleg mintegy 11 fős lakosságot számláló településre. 
 
12. alkalommal rendeztük meg a GomBuSho összművészeti alkotótáborunkat, mely tulajdonképpen az évek folyamán a 
BuSho fesztivál arculati elemeinek, azaz posztereinek, spotjainak és egyéb hangulati tényezőknek az előkészítésére 
fejlesztettünk tovább! Így fordulhatott elő, hogy a kezdeti puhatolózás, azaz az aktuális év Diákfilmszemle szignálfilm 
leforgatása után felbukkant a számháborúzók közötti erdőben 14. Lajos, a napkirály, filmelméleti kérdéseket feszegetve 
fejtettünk egy kis kereszt-rejt-vényt, aztán egy 58 éves kombájnnal megérkezett Eastern Eastwood és megkezdődött a 
lábshow, végül egy szervátültetést követő nehezített fekvőtámaszozás végén, egy banánon majdnem elcsúszott Metál 
Haver! Első alkalommal sikerült felkeltenünk a helyi média figyelmét is a munkára, melynek eredményeképpen a 
szokásos werkfilmünk mellett további kordokumentációkat is prezentálhatunk majd. Azt hiszem címszavakban ennyi, 
tessék magatokat jól érezni a vetítésen, illetve így utólag a youtube vetítőnkben, mint ahogy mi is tettük a táborban és 
természetesen köszönet a támogatóknak és a szervezőknek! 
 
Szeptember 8-án, első ízben egy szombaton, de immár 4. alkalommal szerveztük meg az újkori Gombolyagi Búcsút a 
táborban, melyre nagy örömünkre ismét szép számmal érkeztek a gombolyagi kötődésű emberek és tölthettünk el 
együtt egy csodás nyár végi napot. Kacska József ötletgazda és barátai jóvoltából ismét csodálatos ételeket lehetett enni, 
a helyi és egy visszatérő vendég tiszteletes lelki csemegét osztottak a szentmisén és délután pedig önkéntes zenész is 
felbukkant a színpadon, hogy szórakoztassa a vendégeket. Mindez megtekinthető a házigazda által készített kis emlék 
zsebvideóban, és a facebook csoportba is érkeztek szebbnél szebb bejegyzések 
 
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen 
középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, 
különféle készségeiket fejlesztik. A közösségi szolgálat tevékenységeinek kiválasztásánál a helyi közösség javát szolgáló, 
fenntartható feladatokat kell előnyben részesíteni, de km korlátozás nélkül lehet indokolt esetben Magyarország más 
részén is tevékenységet végezni. A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez 3 év áll a diákok rendelkezésére, 
érdemes illetve ajánlott, ez alatt az idő alatt többféle típusú tevékenységet is végezni: minél több helyzetben vesz részt 
a diák, annál többféle készséget sajátíthat el a közösségi szolgálatok során. Egy alkalom időtartama 60-180 perc. Az 
alkalmak gyakorisága projekttől függően változó (heti, havi). Közösségi szolgálati projekt olyan intézménnyel jöhet létre, 
amellyel az iskola együttműködési megállapodást köt. 
 
Valamennyi rendezvényről részletesen olvashatnak weboldalunkon a beszámolókban. Csak címszavakban szeretnénk 
megemlíteni, hogy közben zajlott az élet Gombolyagon, érkeztek a zarándokok, és készítettük elő a 14. BuSho fesztivált. 
 

http://www.koronafm100.hu/gombolyagon-forgattak-a-busho-rovidfilm-fesztival-elozeteset/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGGFehV_cRfsoFkq0gY8MME8EMHyTDH2O
https://www.youtube.com/watch?v=KkeczN9VWAo&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=KkeczN9VWAo&t=138s


 
  

 

A 14. BUSHO FESZTIVÁLT KÖVETŐ NEMZETKÖZI PREZENTÁCIÓK 
Szeptemberben a 14. BuSho fesztivál befejezését követően a szokásos menetrend szerint elpostáztuk az át nem vett 
díjakat, elkezdtük összeállítani a referenciafüzetet, a záró beszámolót és az elszámolást, mely azonban szinte a 
következő fesztivál megnyitásáig eltart majd. Mindeközben pedig megkezdtük a felkészülést a különböző nemzetközi és 
hazai prezentációkra, melyekből szeretnénk most egy csokorral átnyújtani nektek, aztán az idő múlásával beszámolunk 
majd a folytatásról is. Szeptember végére a portugál Beast (meet the east) fesztiválra készültek el a korábbi magyar 
rövidfilmek portugál feliratai egy visegrádi bemutatóra. Nem mellékesen pedig előzsűri tagunk, Végh vozo Zoltán 2 
napos filmkészítő workshopja tette teljessé a magyar jelenlétet. A Prágai Magyar Intézet 2018. október 11-14-e között 
már XXI. alkalommal rendezte meg a Közép-Európai - V4 országok filmszemlét, amelynek keretében magyar, cseh, 
lengyel és szlovák játék-, dokumentum-, rövid- és diákfilmeket mutat be. A 14. BuSho fesztiválról Deák Kristóf: A legjobb 
játék és Szeleczki Rozália: Csodapunci című filmjeit vetítették az intézet 100 fős termében. Október közepén egy komplex 
meghívásnak tettünk eleget az isztambuli Kisakes fesztiválon, ahol a nemzetközi zsűri tagja volt fesztiválunk igazgatója, 
egy fesztiválok találkozóján is részt vettünk valamint párhuzamosan 3 helyszínen zajlottak a legfrissebb magyar rövidek 
versenyen kívüli BuSho prezentációi, ahonnan utólag megkaptuk a török feliratokat is a vetített filmekhez. A magyar 
Best of 14. BuSho 2018 válogatást 2018. októberének utolsó hétvégéjén a bakui Landmark Hotel mozitermében a 
Magyar Kulturális Napok keretében vetítették. Ugyanekkor vettünk részt sokadszor az Országos Rajzfilmünnep több 
helyszínén is egy nemzetközi animációs válogatással, valamint másik portugál partnerünknél a Casa di Juventude 
Amarante Shorts Around the World nemzetközi filmklubjában is. Indiai magyar filmnapok Delhiben, október 29-31. 
között, ahol Dr. Muszatics Péterrel és Dr. Vajdovich Györgyivel karöltve 3 napos filmbemutatók és előadások kerülnek 
megrendezésre, melyben a zárónapot szinte teljes egészben a régi és új rövidfilmek teszik majd ki, kiegészülve egy új 
“Fináléval”, azaz Simonyi Balázs: Ultra című filmjével! Másfél évvel ezelőtti moszkvai Cifra prezentációnk után most 
kaptunk egy újabb kérést a magyar intézettől, miszerint egy fesztivál szervezője kereste meg őket Komi földről, mely 
Oroszország északi részén található, hogy a helyi 2. finnugor filmfesztiválon szeretnének rövid magyar filmeket vetíteni. 
Így történt, hogy az október 31- november 2. között Szyktyvkar városban és egy kisebb településen vetítik a Szabó úr, az 
En passant és az Indián című filmeket. Az orosz social mediában megjelent a plakát és egy rövid infó. Első etapunk végén 
pedig következzen a 19. Izmir Kisa Film Fesztivál, ahová tavalyi zsűritagunk Yusuf ezúttal Dombrovszky Linda: 
Kockaember című filmjét hívta meg és erre a rendező így reagált: “Igen, nagyon örültem, ismerem a fesztivált! Igazából 
Yusuf megkeresett már, de sajnos pont akkor forgatom az első tévéfilmemet, viszont a vágóm, Pap Levente ki tud 
menni…sejtettem, hogy Ti juttattátok ki, nagyon köszönöm:)))” A 14. BuSho fesztivált követő prezentációkat felvonultató 
beszámolónk második részében először is visszapillantunk az első epizód végére, 2 fontosabb esemény megemlítésével, 
elsőként a Delhi Filmnapokról ejtsünk szót, mert előkészítés alatt áll egy esetleges január végi folytatás! Másrészt pedig 
ne menjünk el szó nélkül az Izmir Rövidfilm Fesztiválon szereplő Kockaember mellett sem, ahol díjat ugyan nem nyert 
a film, de sikerült egy kicsit személyesen is elmerülni a török forgatagban. A novemberi tavaszi ünnepeket követő első 
héten rögtön visszatérhettünk Jerevánba a Rolan Bykov Filmfesztiválra, melyen a tavalyi debütálásunkat követően 
ezúttal Simonyi Balázs és egy hirtelen személycserét követően ismét Végh vozo Zoltán, utazó nagykövet vett részt 
személyesen, szinte mondanom sem kell, hogy milyen nagy sikerrel! De ezért mondom: nagyon. Ugyanezen a héten 
zajlott Indonéziában, konkrétabban Bali szigetén a World Conference on Creative Economy keretein belül az a 
filmbemutató, melyet Pach Judit, Indonéz Nagykövet nyitott meg és amelyen a Susotázs és A legjobb játék mellett még 
a Sellők és rinocéroszok is szerepelt az idei fesztivál versenyprogramjából. November végén, közvetlenül a 15. BuSho 
nevezési platform megnyitása előtt visszatérünk Amerikába, még pedig a Cleveland-i Magyar Kongresszuson 
kápráztatjuk el a nagyérdeműt a kiváló magyar rövidfilmek vetítéseivel, ahol az elmúlt másfél évtized válogatása szerepel 
a programon. Végül, de utolsó sorban Charlotte Symmons kollegina képvisel bennünket az Észak-Lengyel 
kikötővárosban, Gdanskban megrendezésre kerülő Euroshorts rövidfilm fesztivál zsűrijében, ahonnan Prezemek 
barátunk a következőket írta, amikor a Last Call – Take me please – A legjobb játék kollekciót ajánlottuk bemutatásra: 
„Csodálatos választás, mert az Ostrom és a Csodapunci lett beválogatva a nemzetközi versenyprogramba!”  
A jelentést a kuratórium a 2019. február 1-én tartott ülésén fogadta el. 
Melléklet: - A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója. 
Budapest, 2019. április 30. 

              Gábeli Tamás, elnök 

https://busho.hu/uploads/files/2018/14_BUSHO_Reffuz_Net.pdf
https://beastfilm.pt/portfolio/hungarian-shorts/
https://beastfilm.pt/portfolio/hungarian-shorts/
https://www.facebook.com/beastfilmfest/videos/553648735069546/
http://www.praga.balassiintezet.hu/hu/homehun/7-slideshow/1377-filmova-pehlidka-2018-hu/
https://www.facebook.com/kisakesorg/videos/751102788572275/
https://www.facebook.com/events/153397412272553/
https://www.facebook.com/events/2255467724734123/
https://www.facebook.com/events/1935786796458249/
https://www.nationalheraldindia.com/films/hungarian-film-festival-window-to-small-film-industry-but-great-filmmakers?fbclid=IwAR0viFRmMXmdlrh920jvPQoJKRAzuYiHjFTusKWL3_8quSUozZdUVXQfNrw
http://www.coolconnections.ru/ru/festivals/cifra/2017/moscow
https://vk.com/club17789161
https://www.facebook.com/izmirkisafilmfestivali/?__xts__%5b0%5d=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A128756579085%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxMjg3NTY1NzkwODUiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%22ef52c384d1fee17276b016676b71ace5%22%7D%7D&__xts__%5b1%5d=68.ARBOwWpvJ-CM6AZBjURZ4IGgnKRp-OHIOo-oTD4rY4Kx-auzn2OEBSnzjHps3ZvP0kujTHgIz-rh0fcJOE0ZNUbJeim0b3JLa4I4jlMiPV6pAOtsD_pAIyTbdPb2xq83qu_ChhjBcxlnfZN3DIuZuX1oljf9SSbgBdXd6a7YjqAaposorWWr4GhXTc6yq-D7XYyWNu97WLpkBoT6_BYT4F7NOaAVxmo&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1983192765049238&set=pcb.1983194905049024&type=3&theater
https://www.facebook.com/macarkulturmerkezi/photos/pcb.1925206474182625/1925201837516422/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AKockaember/
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