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a.) Közhasznú egyszerűsített beszámoló és az eredménylevezetés
b.) A központi költségvetéstől az Alapítvány a 2007. évben az alábbi
támogatásokban részesült:
APEH által kiutalt 1 %-os támogatás

1.855.333-

Mely összeget az 1. számú mellékletben felsorolt (pályázat útján) támogatott
súlyosan és tartósan fogyatékos gyermekek részére továbbadtunk.
A Nemzeti Civil Alapprogramtól pályázat útján nyert

500.000.-

A Nemzeti Kulturális Alapprogramtól pályázat útján nyert

400.000.-

ARTISJUS Zenei Alapítvány

700.000.-

Mely összegek felhasználásáról a pénzügyi és a szakmai beszámoló megtekinthető
az Alapítvány iratai között (Liszt Ferenc AMI irodájában).
c.) Az Alapítvány vagyonának összetétele:
Nyitó pénzkészlet a bankban
a pénztárban
Nyitó pénzkészlet összesen

2.837.899.169.001.3.006.900.-

Az Alapítvány bevételei 2007-ben:
Pályázati úton nyert támogatások
1%
Vállalkozások, magánszemélyek támogatásai
Bevételek (fesztivál, kamat)
Bevételek összesen:
Az Alapítvány kiadásai 2007-ben:
Gyermekek támogatása pályázati úton
Fesztivál költségei összesen
NKA támogatás elszámolása
400.000.ARTISJUS Alapítvány elszámolása 700.000.Működési költségek
Nemzeti Civil Alapprogram támogatás: 500.000.Irodaszer
Berendezés, felszerelés
Tisztítószerek
Karbantartási anyagok

45.301.60.439.5.160.44.590.-

1.600.000.1.855.333.4.228.400.2.156.985.9.840.584.-

4.545.000.3.132.064.-

1.799.098.-
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Folyóirat
Szakkönyv
Közlekedési költség
Postaköltség
Bankköltség
Telefon és internet
Terhei:
Bérleti díj
Megbízási díj
Terhei:
Egyéb költség

9.138.64.608.413.376.30.582.61.425.462.388.37.000.300.000.200.000.63.091.2.000.-

Kiadások összesen:
Záró pénzkészlet a bankban:
a pénztárban:
Záró pénzkészlet összesen
Az Alapítvány 2007. évben
cél szerinti tevékenységekre elszámolt költségei
a többi kiadás működési költség

9.476.162.-

2.912.531.265.150.3.177.681.-

7.677.429.1.798.733.-

A költségekből adódóan az arányszám: 18,9 % működési költség, 81,1 % közhasznú
tevékenységre elszámolt kiadás
d.) Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások kimutatása:
A szervezet minden évben meghirdet tartósan és súlyosan beteg gyermekek részére
egy pályázatot, melyen 2007-ben 52 gyermeket támogattunk összesen 4.545.000.- forint
értékben.
A támogatott gyermekek teljes listája megtekinthető a www.kekmadar.hu weboldalunkon
(több évre visszamenőleg).
Az Alapítvány minden évben - 1993 óta megrendezi a Kék Madár Fesztivált, melynek
bevétele szintén a gyermekek támogatását szolgálja. A környék zenei életében meghatározó, a
városban pedig vezető szerepet tölt be ez az összművészeti, általában három napos fesztivál.
Igen látványos, szórakoztató gyermekműsorral, kortárs képzőművészeti kiállítással, az ország
legjobb kézműves mestereinek bemutatójával és vásárával. A programok gerincét azonban az
előző évekhez hasonlóan a komolyzenei előadások képviselik. Mindig igyekeztünk a
nemzetközi és a magyar zenei élet legkiválóbb eladóművészeit, zenekarait, kamaraegyütteseit
megnyerni. Részletesebben a g.) pontban írunk róla.
A fesztiválon résztvevő művészek, kézművesek, segítők (maguk a szervezők, a
statiszták, öltöztetők, színpadépítők…stb.) száma megközelíti az 500-700 főt.
A közönség pedig 1500-2000 fő között mozog. (Persze minden évben más és más.)
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e.) Az Alapítvány kapott és elszámolt támogatásainak részletezése
Az Alapítvány támogatásai:
Nemzeti Kulturális Alapprogram
ARTISJUS Zenei Alapítvány
Nemzeti Civil Alapprogram (működési)
1%
Mindösszesen

400.000.700.000.500.000.1.855.333.3.455.333.-

Minden támogatásnak külön kimutatása van, mely megtekinthető az Alapítvány irodájában.
f.) A vezető tisztségviselők részére és egyéb pénzben nyújtott támogatások
Vezető tisztségviselő nem részesült támogatásban.
g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány kiemelten közhasznú, a Megyei Bíróság Pk.157/1991/15. számú határozatával
adta meg ezt a fokozatot.
Az Alapítvány célja és tevékenységei:
A Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért küldetése a gondoskodás, a segíteni- és tenni
akarás, és az egymásnak adható legnagyobb és legfontosabb dolog: a szeretet. Azokon
segíteni, akik a legrászorultabbak, akikről sokan nem is tudnak: a hátrányos helyzetű és
súlyosan beteg gyermekeken.
Segíteni mindenki tud, csak meg kell keresni, meggyőzni, elhitetni vele, hogy képes a
segítségre. Célunk a széles társadalmi alapokon nyugvó segítségnyújtás, az összefogás. Az
Alapítvány az 1991-es alapítás óta támogatja a beteg gyermekeket. Hogy segítsége
hatékonyabb legyen, évek óta pályázatot ír ki súlyosan és tartósan beteg gyermekek
gyógyítására, rehabilitációjára. A 2007. évben összesen 4.545.000.- Forintot fizettünk ki 52
beteg gyermeket nevelő család és a Városi Kórház Gyermekosztálya részére.
Programunk várható hatása a súlyosan beteg gyermekek gyógyulásának lehetősége. A
kezelések, a gyógyszerek finanszírozásával, a családok életminőségének, a javulásba vetett
hitének megerősödése. Egyre több család pályázhat, egyre több gyermek gyógyulhat és a
visszatérő pályázóknak még nagyobb az esély a gyógyulásra. Az alapítvány szociális,
egészségügyi, kulturális és társadalmat megmozgató, összefogó tevékenysége ösztönzőleg hat
a régió egyéb területeinek fejlődésére, mint ez már eddig is tapasztalható volt.
A célok eléréséhez szükséges tevékenységeink: a pályázatokkal kapcsolatos teendők
(pályázat kiírása, terjesztése, pályázatok beérkezése, értékelés, kiértesítés, postázás,
elszámolás, értékelés), nagyon fontos a minél nagyobb ismertség, tevékenységünk minél
szélesebb körben való elfogadtatása és egyre több ember bevonása a munkákba. Így elérhető
lesz egyre több beteg gyermek támogatása, újabb és újabb rászoruló család felkutatása.
Nagyon fontos a PR tevékenység fokozása, több segítő és több támogató és a legfontosabb:
még több támogatott bevonása az Alapítvány programjába.
Az egész szervezet minden programja a beteg gyermekek támogatásáért jön létre.
Bármilyen munkát végzünk A cél ugyanaz: a betegség, a fájdalom legyőzése összefogással és
szeretettel. Az Alapítvány másik komoly programját, a Kék Madár Fesztivált is ezért
szervezzük és azért jobbítjuk, hogy a művészek, és az általuk vonzott nagy számú nézővel
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minél nagyobb, hogy minél szebb, látványosabb Fesztivált tudjunk rendezni, így minél több
bevételre tegyünk szert, mellyel egyre több súlyosan fogyatékos gyermeket tudunk támogatni.
A Kék Madár Alapítvány és a Szervezőbizottság 2007-ben tizenötödik alkalommal
rendezte meg Kalocsán a Kék Madár Fesztivált. Felépítettünk egy hagyományt, mely
hagyomány most már él!
A városban és a környékbeli községek, falvak lakói várják, hónapokkal előbb kérdezik a
programokat…, mára az év művészeti eseményeinek fénypontja, csúcsa ez a három napos
összművészeti rendezvénysorozat.
Az idén is kiállítással indítottunk, ahol szokás szerint a zenét kedvelők sem maradtak
program nélkül. A kiállítás anyagát a T-ART Alapítvány adta és Prokai Gábor
művészettörténész nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Jandó Jenő zongoraművész
előadásában egy csodás koncerten vehetett részt az érdeklődő közönség. A belépés ide mindig
ingyenes.
Este hét órakor a Katolikus Iskola aulájában Haydn: A teremtés című
oratóriumának csodás dallamai hangzottak fel a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy
Viktor Kórus előadásában. Fantasztikus mű, fantasztikusak voltak az előadók és a karmester,
Gyüdi Sándor egyaránt. A közönség abba nem maradó vastapssal ezt meg is köszönte, így
ráadást hallhattunk egyszer és csak azért egyszer, mert többször nem jöttek vissza a
művészek, hiszen egy közel két órás hangverseny után igen fáradtak voltak, s még Szegedre
utaztak vissza éjjel.
Szombaton reggel 9 órakor - a hagyományok szerint - megkezdődött a kézműves
mesterek kirakodóvására és bemutatója a Szentháromság téren, mely városunk főtere
(barokk stílusú), a Főszékesegyház, az Érseki Palota és a Hotel Kalocsa épülete veszi körbe
bensőséges, kellemes hangulatú sétáló-, nézelődő helyet biztosítva az érdeklődőknek,
vásárlóknak. Már megszokott kézműves mestereink nagyrészt eljöttek, csak a kékfestő mester
maradt el az idén., jött azonban egy új: különleges lángosával meghódította a nézelődőket.
Szervezőnk Kovács László fazekas iparművész, ő törődik a kézművesekkel e három nap
alatt.
Mindezek közben a Városi Színházban fél 11-kor elkezdődött a Grimm-busz
Gyermekszínház előadása. Az idén Mátyás király története volt a program. Szép volt a
műsor, nagyon tetszett a gyermekeknek. Ezen a gyermekműsoron került kihirdetésre a Kék
Madár Alapítvány pályázatának eredménye is. Ebben az évben 57 gyermek részesül 45-65
ezer forint
összegű támogatásban. Végül a gyermekprogram záróaktusa volt, amikor a gyermekek
átvonultak a főtérre (a kézművesekhez), ahol kis zászlócskáik felmutatásával kaptak egy-egy
fagyit. Ez is hagyomány, évek óta mindig így zárul a gyermekek műsora.
A Fesztivál legbensőségesebb, legszebb eseménye a szombat délelőtti
gyermekműsor, és mindig itt vannak a támogatott, beteg gyermekek is.
Szombati napunk záró eseménye egy opera, Verdi: Traviatája volt. A már
megszokottak szerint szerdán hajnalban indultak a kamionok az Erkel Színházhoz, és aznap
estétől épült a színpad a Városi Sportcsarnokban 18 mesterrel és Kőműves József
színpadmester irányításával. Az opera mindig nagyon sok embert mozgat, hiszen meg is kell
építenünk a színpadot, és fogadóképessé tenni a Sportcsarnokot (ami nem egyszerű).
Szombaton délelőtt megérkeztek a fodrászok, kellékesek, öltöztetők, majd déltől a művészek
is, addigra a színpad teljesen fogadásra kész állapotban volt. Délután – az ebéd, a kis pihenés
után – a teljes stáb részére főpróba és este 8 órakor kezdődött az előadás. Közel 36 fok meleg
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volt sajnos a Sportcsarnokban, művészek és közönség egyaránt nehezen viselte. Az idén
sajnos nem voltak olyan sokan, mint tavaly a Varázsfuvola előadásán, pedig legalább akkora
csodát varázsoltak elénk az idén is a művészek, segítők egyaránt. A közönség azonban most is
fantasztikus volt, alig akart abbamaradni a tapsvihar. Tizenegy óra után fejeződött be a
fesztivál második napja.
Vasárnap 11 órakor kezdtünk a Hotel Kalocsa udvarán, ahova ebben az évben
Bergendy István egy szaxofonnal érkezett (mivel a Szalonzenekar más irányú elfoglaltsága
miatt nem tudott jönni), kellemes mese-délelőttöt rögtönzött nekünk és néhány híres darabját
adta elő (mint az Iskolatáska és a Süsü dala), utána pedig a La Bomba együttes latin
slágerekből összeállított nagyon hangulatos műsorát hallhattuk. Ez a vasárnap délelőtti
program mindig oldott, könnyed hangulatú műsor. A közönség a szálloda udvarában
napernyők alatt üldögélve, egy-egy üdítő mellett hallgathatja a zenét, közben természetesen
folytatódott kézműves mestereink vására a főtéren.
A fesztivál vasárnap esti programja az idén színházi előadás, illetve inkább Máray
Sándor Füveskönyvének előadása volt. Sokan kételkedtek abban, hogy lehet-e ilyen, és
milyen lesz vajon? Meskó Zsolt, Fullajtár Andrea és fantasztikus előadásával azonban
meggyőzte a kételkedőket.
A fesztivál záró programja este tízkor a Katolikus Intézmények udvarán Charlie
koncert volt. Rengetegen jöttek el, tele volt az iskola udvara, mely nagyon kellemes színtere
volt az estnek. Charlie élő koncertet adott nekünk Kalocsán, és itt volt Vele még néhány
közismert és sokak által szeretett zenész, mint például Lerch István, aki elénekelte nekünk az
„Álomarcú lány”-t. Fantasztikus volt a koncert, együtt énekelt a közönség Charlie-val!
Minden műsorunkat nagy érdeklődés követte, minden újságban, minden helyi és
környékbeli médiában megjelentek a méltató cikkek, riportok a megelőző és a programokat
követő napokban. Nekünk, szervezőknek természetesen ezzel nem ért véget még semmi: a
fesztivált követő napokban kiküldjük támogatóinknak köszönő sorainkat, kifizetjük
számláinkat, felmérjük a bevételt, és elszámolunk pályázatainkkal…, hogy csak néhány
feladatot említsek azok közül.
A Fesztivál három napja az ÜNNEP és azt követik a hétköznapok. A
szervezőbizottság Lakatos György (Ő készíti elő a műsorokat, kéri fel a művészeket)
vezetésével a helyi Művelődési Központ dolgozói és a Liszt Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény dolgozói, valamint a Polgármesteri Hivatalból kollegák és
természetesen az Alapítvány kuratóriumának tagjai, akik mindannyian egyéb főállású
munkájuk mellett szervezik a programokat.
A fesztivál bevétele, - mely ebben az évben nagy örömünkre ismét több volt, mint az
előző években – szintén a gyermekek részére lett kiosztva. Rengetegen jönnek el, sokan azért,
hogy támogassák tevékenységünket ezzel is. Nagyon köszönjük ezt minden kalocsai
polgárnak és igyekszünk minden hozzánk pályázót támogatni. Sajnos a beteg gyermekek
száma is évről-évre nő, van minden évben olyan pályázónk, aki nem jogosult (a pályázati
kiírás szerint): például túlkoros, vagy nem tartozik Kalocsa és környéke térségébe. Őket
sajnos el kell utasítanunk. A pályázati kiírás feltételeit meg kell tartanunk, hogy minél
hatékonyabban tudjuk segíteni a ténylegesen idetartozó rászorultakat.
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