
 
  

 

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2021. 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. 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 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, de ezzel még nem volt vége. 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, a fellebbezésünket követően a Szegedi 
Ítélőtábla késésre hivatkozva Pkf.I.20.058/2019/2. számú határozatával 2019. március 19. napján jogerőre emelt. A 
teleregény itt ért véget. 
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 2021-BEN: 
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 következő 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, ahol a lakosság létszáma nem vasárnap, hanem hét fő! 
Természetesen amikor visszatekintünk a tavalyi évre, akkor meg kell említenünk a 2 éves bizonytalanságot, melyet a 
világjárvány okozott és amikor a visszatérő csapatok (Életmódi, Hajós, Illyés, GomBuSho) mellett voltak olyanok is, akik 
első alkalommal jutottak el hozzánk, mint a budapesti Madách Gimnázium növendékei vagy az alkotói folyamatának 
kellős közepén járó Csillagfröccs. Az LCD projektről egy külön cikkben olvashattok, melyben 3 alkotás is Gombolyagon 
és/vagy környékén forgot és ezúton is szeretnénk megköszönni a helyi segítségeket, többek között Pécsiné Ilonka 
néninek és Újteleken Simonné Márta Polgármester Asszonynak a Kultúrház rendelkezésünkre bocsájtásáért. Ugyanígy 
köszönettel tartozunk Tóth Krisztina polgárőrnek a nyári alkotótáborunkban nyújtott rengeteg segítségért, amelyen 
elkészült kis szösszenetek mindegyike megtekinthető itt. Kicsit még visszább kalandozva az időben bukkantunk 
a falfirkÁSZOK elnevezésű szösszenetre, mely a színpadunknál található festmény keletkezését örökítette meg stop-
motion technikával. Szintén egy régi adósságunkat törlesztettük egy zarándok cikk közzétételével az oldalon. Azt 
hiszem, ezekből a részletekből már körvonalazódhat egy vadidegen számára is, hogy mivel foglalkozunk mi 
tulajdonképpen és ugyanezeket szeretnénk csinálni a jövőben is, persze mindig csiszolva a minőségen, mígnem elérjük 
majd a lehetetlennek tűnő felülmúlhatatlant, mert szerintünk elképzelhető, hogy mégis lehetséges. 
A Falusi Civil Alap eszköztámogatásának köszönhetően 2021-ben sikeres esztendőt zárhattunk Gombolyagon a mezei 
iskolában. Habár önmagában már az is siker, hogy támogatásra érdemesnek találták gyermek táborunkat és az 
Alapítványt. Az előző kerti fűnyíró traktorunkat 2009-ben vásároltuk, azaz 12 évet szolgált nálunk, de már igen csak 
megérett a cserére és természetesen ehhez kapcsolódnak most a lengőkasza és a láncfűrész is, melyekkel teljes 
karbantartást tudunk végrehajtani az Alapítvány több hektáros területén. Ezzel reményeink szerint biztosítva vannak a 
gyermektábor következő évtizedének kertrendezési szempontból elengedhetetlen eszközei. De nem csak a kertben 
újítottunk, hanem több fronton is. Az elmúlt nyáron tapasztalt 41 fokos hőségben végül nem lehetett tovább várni és a 
tábor emeletén beépítésre került egy nagy teljesítményű légkondicionáló berendezés. Végül pedig a sportos vendégek 
nagy örömére sikerült néhány túrakerékpárt is beszerezni, további részletek és képgaléria itt. 
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 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 2021-ben az NFI, NKA, MMA, BGA, KKM és még sokan mások, köszönjük! 
 

https://gombolyag.com/english/ujra-itt-volt-a-nyar-azaz-ott
https://gombolyag.com/english/jonni-vagy-nem-jonni-mar-nem-ez-itt-kerdes
https://gombolyag.com/english/aztan-majd-csinaljuk-a-fesztivalt-is
https://gombolyag.com/english/a-latszat-nem-csal-vege-lett
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGGFehV_cRfvTUV1eIOClmZjMdc9rojsp
https://youtu.be/sGZpKe3jpLE
https://gombolyag.com/english/szallingoznak-a-zarandokok-1
https://gombolyag.com/english/aktivalt-aktivak
https://gombolyag.com/english/varjuk-a-kozossegi-szolgalatos-diakokat
https://busho.hu/hu/fesztival/tamogatok


 
  

 

A 17. BUSHO FESZTIVÁLT KÖVETŐ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PREZENTÁCIÓK 
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 <pár>, 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 2020-as évben elindított BuSho legjobb magyar rövidfilm válogatás turné folytatásaként 
és a hosszú évek óta tartó munka eredményeképpen újabb eseményeken bukkantak fel a hazai rövidek. A Külügyi 
Kulturális Intézetek munkatársai jóvoltából sorban készülnek a különböző nemzetközi feliratok, ezek után jöhetnek az 
intézeti bemutatók, majd pedig a helyi fesztiválok felkeresése. Ezúttal is elsők között reagált Szófia, ahol február 
közepén a járványhelyzet miatt 4 részletben tartották meg a vetítéseket, melyet a helyi szervező Dimova Nelli így 
kommentált: „Nagy volt az érdeklődés, voltak olyanok is, akik nem fértek be a korlátozott számú ülőhelyek miatt a 
terembe. A bolgár Film- és Színházművészeti Egyetem tanára, Ivan Ivanov doc. beszélt ismét a filmekről és a fesztiválról 
az Intézetben és a Bolgár Nemzeti Rádióban is. Nagyon köszönjük ezúton is a lehetőséget.” Szintén tradíció lett az évek 
alatt a Kijevi bemutató, mely idén sem maradt el és amelynek ezúttal a Kinotheater Líra adott otthont, február 25., 
csütörtök este. A helyi főszervező Viczián Tamás így értékelt: „Szuper jól sikerült a bemutató, voltak vagy hatvanan, a 
mozi már kezdett aggódni, nehogy megbüntessék őket a tömeg miatt. Sajnos a sötétben a telefonokkal nem lettek jók a 
képek. Március 11-én Hmelnyickijben (nyugat-ukrajnai város) lesz a következő BuSho bemutatónk.” Itt is tovább küldtük 
az immáron ukrán feliratos filmeket Lembergbe, a Wiz-Art fesztiválra. Március végén Ljubljanában egy pop-up 
installáció formájában 2 napon keresztül folyamatosan vetítették a legutóbbi BuSho fesztivál legjobb magyar filmjeiből 
készült válogatást! A rotálódó vetítések alatt az érdeklődők böngészhettek a korábbi évek BuSho katalógusai között, és 
meghallgathatták Matevž Jerman, a FeKK fesztivál társalapítójának rövid előadását is, ahová rögtön továbbítottuk is a 
filmeket. Ugyancsak március végén pedig érkezett a bomba hír: Holtai Gábor versenyben az Oscar-jelölő CIFF-en, ahol 
2018-ban előadást tartottunk szintén a KMIF jóvoltából. Ősszel nagy örömmel delegáltuk ismét az aktuális éves magyar 
bestof válogatásunkat a 17. BuSho fesztiválról, mert az Intézeti bemutatók mellett mindig cél egy helyi rövidfilm 
fesztiválhoz is eljuttatni az anyagokat. A korábban már bemutatott idei super8-as pedig már alig várja, hogy 
elindulhasson világ körüli útjára, melynek során biztosan eljutnak majd a korábban több ízben is kooperáló Isztambul, 
Kijev, Szófia, Moszkva, Peking, Csungking, New York, Tallin városának Liszt Intézetébe és még sorolhatnánk. Reményeink 
szerint ezúttal újabb jelentkezők is lesznek majd, akik vállalják a kettős küldetést a rövidfilmekkel. És ez persze még nem 
minden, mert most következnek majd azok a Fesztivál partnerek, akikhez közvetlenül jutnak el a filmek. Decemberben 
megnyílt a nevezés a 18. BuSho fesztiválra is, mely remélhetőleg jövőre is körbe utazgatja majd a tébolygó bolygót. 

 
A jelentést a kuratórium a 2022. február 5-én tartott ülésén fogadta el. 
Melléklet: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója. 
 
Budapest, 2022. május 13. (péntek)        Gábeli Tamás, elnök 
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https://www.facebook.com/events/281467463345838?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A128756579085%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/281467463345838?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A128756579085%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.fekk.si/arhiv/2017/en/
https://magyar.film.hu/filmhu/hir/oscar-kvalifikalo-fesztivalon-versenyez-holtai-gabor-filmje.html
https://busho.hu/uploads/BESTOF_BUSHO.HU_2021.pdf

	BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

