
Elnöki beszámoló 2021 évről 

Alapítványunk hivatalos történetének 5. éve volt 2021. Erre is koccinthatunk. Volt azonban egy 

előképe ennek is a történetnek. 2007-8-ban volt egy félbeszakadt kezdeményezésünk Sup-Air és a 

Sósballon részvételével az őcsényi találkozók felélesztésére és emlékműállításra. Ezt azért is érdemes 

felemlíteni, mert a kezdeményezés dicsérendő, másrészt nagyon sok munka volt belefektetve, hiszen 

már szponzori ígéretünk is volt, másrészt a rendezvény plakátjai is elkészültek nagy példányszámban. 

A múzeumunk őrzi őket. A kezdeményezés tehát 15 évre nyúlik vissza. 

2015 év decemberében futottunk neki másodszor az emlékmű projekt meghirdetésének.  

2016-os évben szobrászunk betegsége és halála visszavetett bennünket. 

2017. február 22-én megalakult az alapítványunk. Az emlékmű tervezése és kivitelezése gyakorlatilag 

elölről kezdődött. 

2018. szeptember 30-án lelepleztük az emlékművet és szélesebb körben is bejelentettünk 

alapítványunk működését és a múzeumunk tervét. 

2019. szeptember 30-án pedig megnyitottuk a múzeumot. 

2020-ban is jelentős munkát végeztünk, de ennek a bemutatása a pandémia miatt elhalasztódott. 

2021-ben egy újabb pályázati támogatás segítségével és az előző évről megmaradt források 

felhasználásával nagyon komoly előrehaladást értünk el. Az éves munkánkat nagyrészt visszatükrözi a 

pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója (ami ismert), de emellett fontosnak tartjuk, hogy nagy 

előrelépést tettünk az alapítványunk ismertsége, elismertsége területén. Széles körben fejlesztettünk 

személyes kapcsolatainkat a repülőtéri szereplőkkel, a helyi önkormányzattal, a Szekszárd városi és 

Tolna megyei vezetőkkel. Kapcsolatokat építettünk a légüggyel, a Magyar Ballon Szövetséggel.  

Mobil kiállításunk eljutott a Győri Nemzeti bajnokságra, a szegedi Európa Bajnokságra, ahol a magyar, 

sőt a nemzetközi hőlégballon versenyzés szereplőinek is bemutatkozhattunk, szórólapjainkat 

terjeszthettük. Új magyar és angol nyelvű honlapunknak és a folyamatosan működő facebook 

csoportunknak köszönhetően fejlődik a kapcsolatunk a magyar hőlégballonos társadalommal, de van 

még ezen a téren tennivaló.  

Természetesen a csúcspont mégis a 4-5 napos rendezvényünk volt, ami egy kisebb ballontalálkozóval 

felért. A gyönyörű időjárás mellett mindenki élvezhette. Nem volt nevezési díj, ingyen gáz, ingyen 

szállás, étkezés. Köszönhetjük mindezt a pályázati pénznek, az önkormányzati támogatásnak és 

persze alapítványunk aktivistáinak és szimpatizáns segítőinek. Fel is ébredt minden rendű és rangú 

résztvevőben, hogy fel kell éleszteni az őcsényi találkozókat, de persze ehhez még nagyon sok 

munkára és szerencsére lenne szükség. Beadtunk ismét egy pályázatot, aminek ez a fő témája.  

Címe: A dicső múlt és a progresszív jelen találkozása az Őcsényi Ballonköztársaságban. 

Rövid indoklás:  

A Pannónia '76 Alapítvány által működtetett Első Magyar Hőlégballon-történeti Gyűjtemény, amit a 

köznyelvben csak hőlégballonos múzeumnak emlegetnek, régi igénynek kíván megfelelni. Őcsény 

község, Szekszárd város és Tolna megye mindig büszke volt a több, mint 30 alkalommal 



megrendezett Őcsényi Nemzetközi Szakmai Hőlégballon Találkozókra. Az utóbbi időkben anyagi 

okokból elmaradtak ezek a hírneves rendezvények. Alapítványunk néhány éves töretlen fejlődése, 

ezen keresztül a szakmai lehetőségek újraéledése új reményt adott a rendezvény újraélesztésére, 

amely beleillik az alapítvány profiljába. 

Meglátjuk, hogy nyer-e a pályázat. A közel 4 milliós költségvetés jó alap lenne, további források 

bevonásához és a találkozó megszervezéséhez, amire egyébként nemzetközileg is hatalmas igény 

mutatkozik. 

Ha nem nyerünk, akkor saját erőből kell készülnünk tervezett tevékenységeinkre és 

rendezvényeinkre. Az év elején az SZJA 1% gyűjtésre kell koncentrálnunk. A tavalyi évben nem volt 

sikeres az ilyen irányú munkánk, kevesebb mit 100 ezer forint adományt kaptunk. Az lenne a 

javaslatunk, tervünk, hogy április hónapban tartsuk meg azt a tudományos konferenciát, ami nem 

fért bele a tavalyi programunkba. Ezzel próbálnánk felhívni a figyelmet magunkra mindenki előtt, aki 

potenciális támogatónk lehet május végéig az SZJA 1 % felajánlásával közhasznú alapítványunk 

számára. A rendezvényhez jó alapot ad, hogy nem kell fizetnünk a helyiségért, a hangosításért a fotó 

és videó készítésért és vágásért, a büfé működtetéséért és remélhetőleg az előadókért sem. 

Helyszínének lehetséges Őcsény mellett a szépen felújított Decsi Művelődési Ház nagyterme és helyi 

segítőink is lennének. 

Ezt az ötletet még ki elehet egészíteni egy Őcsényi és egy Decsi és egy Szekszárdi kiállítással is.  

Végre úgy tűnik, hogy sikerült kialakítani egy rendszert, ami a múzeumunk anyagának 

katalogizálására (leltározására) alkalmas. Ez a munka elkezdődött, de valószínűleg sokáig fog tartani. 

Mindenesetre, ha nem indulsz el egy úton, soha nem érhetsz a végére. 

A rendszert egy Excel táblázatba foglaltuk, aminek az előnye lehet, hogy szinte bármilyen eszközzel 

működtethető és böngészhető.  

Még egy potenciális forrás megszerzésével fogunk próbálkozni. Feltételezzük, hogy az idén is ki fogják 

írni a civil szervezetek részére járó kiegészítő normatív támogatásra szóló pályázatot. Ez arra ad 

lehetőséget, hogy a befolyt támogatást még kiegészítsék 10 % pályázati összeggel. Ennek a maximális 

összege 750 ezer forint lehet. Ezért folyamodtunk ahhoz a módszerhez, hogy a legkönnyebben és 

leggyorsabban elérhető adományozóinkkal megegyezve értékkel igazoltuk vissza az adományozott 

gyűjteményeiket összesen mintegy 7,5 Mft értékben. Így lehet esélyünk ennek a forrásnak a 

megszerzésére. Ha ez beválik, jövőre is megismételjük. 

A katalogizálás folytatásával lehetőségünk nyílik arra is hosszabb távon, hogy értékkel vegyük leltárba 

muzeális értékeinket. Ennek a részletein még gondolkodnunk kell. (zárójelben megjegyezhetjük, hogy 

a muzeális értékek az idővel lesznek értékesebbek, különösen az után, hogy néhány generációval 

idősebbek lesznek az alapítvány kurátorai, az alapítók pedig a történelembe simulnak bele.) 

Azért még pár évig dolgozzunk azon, hogy alapítványunkat mélyebben integráljuk bele a 

hőlégballonos társadalomba és a helyi közösségbe. Erre azért is van esély, mert az utóbbi években a 

repülőszövetség megszűnésével és a légügyi hatóság mélyrepülésével az alapítványunk a maga 5 éves 

működésével stabilabb, mint a ballonos egységek átlaga. 

Őcsény, 2022. 01. 10.  


