
 
  

 

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2020. 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. Így tehát a teleregény folytatása következik! 
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 2020-BAN: 
A Gombolyag Alapítvány ismét pályázatot hirdetett „Kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola/nyári tábor” 
szervezésére, melynek 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. Ennek köszönhetően ismét szép számmal érkeztek 
hozzánk vendégek, akiknek részvételével ismét rengeteg élménnyel gazdagodtunk Gombolyagon mi magunk is, és 
remélhetőleg a hozzánk ellátogató vendégeink úgyszintén. Minden szezon elején aztán folyamatosan annak során 
megpróbáljuk apránként fejleszteni a táborhelyet, így aztán amikor az ősszel ismét lehúztuk a redőnyt, és elzártuk a 
vizet, kicsit visszatekintettünk mi történt ebben az évben. 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. 
Sajnálatos módon a 2020-as beszámolóból nem maradhat ki a korona virus sem, hiszen már közvetlenül a járványhelyzet 
márciusi kitörését követően voltak lemondások, akik meg sem várták, hogy a tanév végére kihirdessék, hogy mégis lehet 
ott alvós táborokat szervezni, így aztán voltak lemorzsolódások. Ezek mindegyike kissé fájdalmas volt, de mind közül 
leginkább „A látszat csal” elnevezésű nemzetközi filmes projekt volt mélyütés, hiszen ezt mindenképp meg kell csináljuk, 
csak így majd 2021-ben érkeznek hozzánk a szlovén és macedón fiatalok. A visszatérő csapatok mellett szerencsére 
voltak új látogatóink is, akikből idővel remélhetőleg szintén visszatérő vendégek lesznek. Megérkeztek hát a hajósi 
iskolások, akik szokás szerint a szezon legjobb tematikájával és szervezettségével néhány napra vadkeleti indiánokká 
váltak. Elmaradhatatlan rendezvényünk a BuSho fesztivál arculati elemeinek és reklám spotjainak elkészítésére immár 
15. alkalommal megrendezett GomBuSho összművészeti alkotótábor, mely kétség kívül ismét elérte célját. Öt évvel 
ezelőtt már volt nálunk lagzi, melyen a jelenlegi vőlegény is részt vett és akkor fejébe vette, hogy ha neki valaha esküvője 
lesz, akkor azt itt szeretné megtartani és Vácz Peti nem tágított, jöttek, láttak, győztek. Első ízben jártak nálunk 
a „Magamnál jobban” elnevezésű önképző kör nótáskedvű kóristái, akik azonban inkább a kortárs zeneműveket 
helyezik az előtérbe. A szintén hosszú évek óta zajló életmód-táborban ezúttal kicsit kevesebben voltak a szokásosnál, 
de a résztvevők egybehangzó véleménye szerint megfontolandó, hogy a jövőben is kisebb létszámmal szerveződjenek, 
mert így még jobban érezték magukat, mint korábban. Mivel pedig sokunk bánatára a gombolyagi búcsú is elmaradt, 
ezért az utolsó csoport ezúttal a legrégebbi vendégeink, azaz a Méhecskék utánpótlás focistái voltak, akik mint mindig, 
most is remekül érezték magukat nálunk. Végül következhettek az őszi arckönyves híradások, és hamarosan pedig ismét 
bezár a bazár, utolsó óraátállítást követően következhet a tervezési fázis és/vagy egy téli leruccanás a régóta dédelgetett 
látvány-disznóvágás böllér-rodeó kombó lehetőségeinek feltérképezésére! 
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. Minderről további részleteket olvashatnak weboldalunkon. 
 
A Gombolyag Alapítvány által szervezett táborok, workshopok, búcsú, rövidfilmfesztivál és egyik program sem jöhetett 
volna létre, ha nincs az édesanyánk és 2020-ban az NFI, NKA, MMA, KKM és még sokan mások, köszönjük! 

 

https://gombolyag.com/english/a-latszat-csal-1
https://gombolyag.com/english/hajos-indianos
https://gombolyag.com/english/hajos-indianos
https://gombolyag.com/english/15-gombusho-alkototabor
https://gombolyag.com/english/hadd-szoljon-a-lako-dalom
https://gombolyag.com/english/magamnal-jobban-korus-20
https://gombolyag.com/english/taborozas-barati-korben
https://youtu.be/Kcq5yDPvdvU?list=PLGGFehV_cRftjdD1if9uGZxcQd85IMtBX
https://gombolyag.com/english/zummogo-mehecskek
https://busho.hu/hu/fesztival/tamogatok


 
  

 

A 16. BUSHO FESZTIVÁLT KÖVETŐ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PREZENTÁCIÓK 
A BuSho Fesztivál 2019-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját, melynek alkalmából szerveztünk néhány bestof 
vetítést országszerte, melyben kizárólag magyar alkotások szerepeltek. Tavaly tavaszra pedig elkészült a folytatás a 
második epizóddal, amibe nemzetközi rövidfilmeket válogattunk. Természetesen le kell szögezzük rögtön az elején, hogy 
képtelenség lenne bemutatni a másfél évtized esszenciáját, ezért különböző alkalmakra más és más kollekciót állítunk 
majd össze. Ezúttal a 30 éves Mediawave programjába válogattunk egy kifejezetten rövid, de annál intenzívebb 
csomagot, „15 év – 15 rövid” mottóval, melyben a fikciós és animációs filmek mellett természetesen felbukkannak a 
kísérleti alkotások is, ezzel pedig nekünk beharangoztak! A sors vagy az élet, de lehet, hogy a nagyhatalmi sakkjátszma 
azonban úgy hozta, hogy 2020-ban ezt a programot folyamatosan csúsztatni kellett. 
Járványhelyzet ide vagy hova, a 2020-as évben is elindítottuk a BuSho fesztiválon szerepelt legjobb magyar rövidfilm 
válogatást a világ körüli útjára. Az évek alatt sikerült egy aránylag komplex rendszert kiépíteni mely sok összetevőből áll 
egy egésszé a végén. Egyik legfontosabb bázisa ennek a KKM Külföldi Magyar Intézetek Főosztály támogatásával jöhetett 
létre, melynek keretében világszerte 26 magyar kulturális intézet közül jó néhány segíti a munkát. Nem tudjuk mindet 
felsorolni, de a legfontosabbak ezek közül Helsinki, Isztambul, Ljubljana, Párizs, Peking, Stuttgart, Szófia, Tallinn illetve 
rajtuk kívül a kulturális diplomaták Baku, Kijev, Sanghaj, Sao Paulo, Tel-Aviv városából. Az Intézetek kizárólag offline 
vetítéseket szerveznek, ráadásul a viszonyokat ismerve közvetítenek a helyi rövidfilm fesztiválokra. Többek között így 
jutottunk el harmadszor az Oscar-jelölő Clevelandbe vagy a finneknél Tamperébe és az Espo Ciné fesztiválra, egyébként 
Törökország a csúcstartó a maga 5 fesztiváljával, de már Kína szerte is 3 partnerünk van. Természetesen a BuSho saját 
kapcsolatrendszere is tetemesre nőtt az évek alatt. Hosszú évek óta delegáljuk a magyarokat a lengyel ZOOM fesztiválra 
(ahonnan pár éve Dudás Balázs fődíjjal tért haza), mely ezúttal egy féléves csúsztatással pont a BuSho végeztével fog 
kezdeni, és akik ismét nagyon szerették a filmeket, hiszen négyet is versenybe választottak (Szimbiózis / Casting / Ha 
egyszer / Mióta velem jár), gratulálunk! Felsorolhatnánk az összes partnerünket Drámától Edinbórón keresztül Évoráig, 
de inkább kiemeljük a FESTINET hálózatot, mely harmadik éve létezik, és amelynek keretében 8 európai fesztivál 
kooperál. Valamennyi partnernek elküldtük a válogatásunkat, az aktuális éves bestofot az összes fesztivál műsorára tűzi, 
egymás felhívásait promotáljuk vagy épp zsűritagokat delegálunk a másik rendezvényére. És már be is jelentkezett 
rögtön a Figari Fesztivál valamint a Femme Porto, hogy mehet a menet illetve jöhetnek a filmek és így aztán lassan 
valóság lesz az idei valóban világ körüli utazás. 
A FESTINET Európaı Rövidfilm Fesztivál Hálózat hivatalosan 2019-ben született, de a partnerek között több olyan 
szervezet is akad, akik már több mint egy évtizede működnek együtt a nemzetközi fronton! Meg akarjuk mutatni a 
világnak, hogy a vörös szőnyegen kívül létező kis fesztiválok is magas szakmai és művészeti szinten működhetnek. Az 
együttműködés célja a fesztiválok bemutatkozásának elősegítése egymás rendezvényein, valamint a közösség egységes 
módon történő ábrázolása bárhol másutt. A partnerek minden év december 1-ig a nyolc résztvevő országból küldhetnek 
egy rövidfilm-jelöltet, amely a következő évben az összes többi fesztiválon képviseli majd a fesztivált és az 
országot! 2020-ban a körülmények ellenére sikeres évet zártunk és az év végén Gábeli Tamás átadta a vezetést a 2021-
es év kordinátorának, aki nem más, mint a török Yusuf Saygi Izmirből. Első feladataként egy új logót hoztak létre, majd 
felvették a kapcsolatot valamennyi fesztivállal, hogy mindenki küldje be a következő jelöltjét. Így az év végére kialakult 
a 2021-es teljes menetrend és a vetítési lista is, melyet szeptember első hetében láthatnak majd az érdeklődők 
Budapesten a Cervantes Intézetben. 
Most tehát a régi úttörőcsapat felkiáltás szerint, nincs más hátra, mint „Előre! Renduletlenül!” és hát következzen a 
tizenhetedik nevezési időszak, várjuk a remek rövidfilmeket, hogy aztán megkezdődjön a 2021-es esztendő, melynek 
naptárában már most rengeteg a bejegyzés!  
 
A jelentést a kuratórium a 2021. február 11-én tartott ülésén fogadta el. 
 
Melléklet: 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója. 
 
Budapest, 2021. május 9.           Gábeli Tamás, elnök 

https://busho.hu/uploads/BESTOF_BUSHO_FK2_INT.pdf
https://youtu.be/GqdEmEVLVSc
https://busho.hu/uploads/files/2020/BEST%20OF%20BUSHO%202020.pdf
https://busho.hu/uploads/files/2020/BEST%20OF%20BUSHO%202020.pdf
http://www.zoomfestival.com/
https://busho.hu/hu/fesztival/hirek/2021/festinet-2021-europai-rovidfilm-halozat
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