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a.) Közhasznú egyszerűsített beszámoló és az eredménylevezetés
b.) A központi költségvetéstől az Alapítvány a 2008. évben az alábbi
támogatásokban részesült:

A Nemzeti Civil Alapprogramtól pályázat útján nyert
A Nemzeti Kulturális Alapprogramtól pályázat útján nyert
ARTISJUS Zenei Alapítvány

400.000.1.400.000.900.000.-

Mely összegek felhasználásáról a pénzügyi és a szakmai beszámoló megtekinthető
az Alapítvány iratai között (Liszt Ferenc AMI rodájában).

c.) Az Alapítvány vagyonának összetétele a 2008. évben:
Nyitó pénzkészlet a bankban
a pénztárban
Nyitó pénzkészlet összesen

2.912.531.265.150.3.177.681.-

o Az Alapítvány bevételei:

7.542.445.-

Pályázati úton nyert támogatások
1 % (2009. januárban érkezett meg számlánkra)
Vállalkozások és magánszemélyek támogatásai
Bevételek (fesztivál, kamat)
Kamat
o Az Alapítvány kiadásai:

Beteg gyermekek támogatása
Fesztivál költségei összesen
Fesztivál költségein belül
o NKA támogatás elszámolása
o ARTISJUS Alapítvány elszámolása

2.700.000.0.2.347.200.2.490.470.4.775.-

10.265.214.-

4.128.750.4.221.705.1.400.000.900.000.-

Működési költségek (az NCA elszámolás is benne van)
o Nemzeti Civil Alapprogram támogatása: 400.000.-

1.914.759.-
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Irodaszer
Berendezés, felszerelés
Tisztítószerek
Egyéb anyagok
Közlekedési költség
Postaköltség
Bankköltség
Telefon és internet
Terhei:
Egyéb szolgáltatások költségei
Tárgyi eszköz (számítógép) beszerzés
Megbízási díjak
Terhei:
Mindösszesen:
Záró pénzkészlet összesen
bankban:
pénztárban

Az Alapítvány a 2008. évben
cél szerinti tevékenységekre elszámolt költségei
működési költségek

85.416.52.946.650.5.310.515.523.30.035.40.924.414.095.46.155.205.457.190.300.194.688.133.254.1.914.759.-

454.912.293.462.161.450.-

8.350.455.1.914.759.-

A költségekből adódóan az arányszám: 81,34 % közhasznú tevékenységre elszámolt
kiadás, 18,65 % működési költség,
d.) Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások kimutatása:
A szervezet minden évben meghirdet tartósan és súlyosan beteg gyermekek részére
egy pályázatot, melyen 2008-ban 62 gyermeket támogattunk, valamint vásároltunk
számítógépet a Gyermekosztály részére, - összesen 4.128.750.- 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.
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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.)

e.) Az Alapítvány kapott és elszámolt támogatásainak részletezése
Az Alapítvány támogatásai:
Nemzeti Kulturális Alapprogram (Fesztivál rendezésére)
ARTISJUS Zenei Alapítvány (Fesztivál rendezésére)
Nemzeti Civil Alapprogram (működési költségekre)
Mindösszesen

1.400.000.900.000.400.000.2.700.000.-

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 segíteniés 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 2008. évben összesen 4.093.750.- Forintot fizettünk ki 62
beteg gyermeket nevelő család részére, valamint 103.600.- Ft-ért vásároltunk számítógépet a
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.
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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
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 2008-ban tizenhatodik alkalommal rendezte
meg Kalocsán a Kék Madár Fesztivált. Olyan ismertsége van már a környékünkön ennek a
fesztiválnak, hogy Bajáról, Szekszárdról és sok környékbeli településről is ideutaznak
rendezvényeinkre.
Mint minden évben, kiállítással indítottunk, ahol szokás szerint a zenét kedvelők sem
maradtak program nélkül. A kiállítás anyagát egy magángyűjtőtől kaptuk, és a Bartók
Vonósnégyes felülmúlhatatlanul szépséges műsort adott pénteken öt órakor a Városi
Kiállítóteremben. A belépés ide mindig ingyenes.
Este hét órakor immáron több éves szünet után ismét a kalocsai Főszékesegyházban
tartottuk nyitókoncertünket. Kalocsa-Kecskemét érseke (Dr. Bábel Balázs érsek úr) igen
szigorúan szelektálja a Főszékesegyházban játszható műveket, de Verdi: Requiem-je a
szakrális zeneirodalom egyik „csúcsa”. Közönségünk csodálatos és óriási volt. Tele volt a
kalocsai barokk főszékesegyház és a művészek – Bazsinka Zsuzsanna, Wiedemann Bernadett,
Molnár András és Kováts Kolos – a Győri filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar
elvarázsolták őket. Szűnni nem akaró tapsviharral köszönték meg e szép estét.
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.
Mindezek közben a Városi Színházban fél 11-kor elkezdődött az Aranyszamár
Színház előadása Mátyásmesék címmel.
A gyermekműsoron került kihirdetésre a Kék Madár Alapítvány pályázatának
eredménye is. 2008-ban 62 gyermek részesült támogatásban. Végül a gyermekprogram
záróaktusaként a gyermekek átvonultak a főtérre (a kézművesekhez), ahol kis zászlócskáik
felmutatásával kaptak egy-egy fagyit.
A téren délben még egy műsorunk volt: a bajai Maracas Ütőegyüttes látványos
műsorát élvezhettük, csak sajnos közben eleredt az eső, így rövidre sikerült ez a program.
A Fesztivál legbensőségesebb, legszebb eseménye a szombat délelőtti
gyermekműsor, és mindig itt vannak a támogatott, beteg gyermekek is.
Szombati napunk záró eseménye Donizetti: Don Pasquale című operája volt. Óriási
stábot megmozgató, fantasztikus rendezvényt sikerült összehoznunk. Már szerdán hajnalban
indultak a kamionok az Erkel Színházhoz, és aznap estétől épült a színpad a Városi
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Sportcsarnokban 13 építő Kőműves József színpadmester irányításával. Szombaton délelőtt
megérkeztek a fodrászok, kellékesek, öltöztetők, majd déltől folyamatosan 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 7 órakor kezdődött az előadás.
Az eső, ami délelőtt gondot okozott a téren, most a Sportcsarnokban jól jött nekünk, mivel
nem volt hőség. Sajnos Kalocsa igen szegény nagy befogadó képességű helyiségek
tekintetében: az egyetlen a városi sportcsarnok, mely már elég felújításra szoruló állapotban
van (természetesen légkondicionáló nincsen benne). A közönség azonban most is fantasztikus
volt, alig akart abbamaradni a tapsvihar.
Vasárnap 11 órakor kezdtünk a Hotel Kalocsa udvarán a Kecskeméti Jazz Orchestra
műsorával. 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 a Katona József Színház előadása is telt házat
hozott. Érdekes, különleges este volt: fiatal színészek énekeltek, zenéltek, meséltek, - egy
füstös amerikai kocsmában a jazzről és a saját zenei élményeikről. Máté Gábor rendező és a
színészek újat és jót alkottak.
A fesztivál záró programja este tízkor Zorán koncertje volt. Ismét gondunk volt a
helyszínnel: délelőtt derült ki, hogy a Katolikus Intézmény udvara az eső miatt nem jó, de
sajnos a Sportcsarnok foglalt volt, így beszorultunk a Művészeti iskola Nagytermébe… hát
nem mindenki jutott be… Akinek sikerült, az csodálatos estét kapott!!
Szomorú nagyon ez a helyzet számunkra, hiszen szerény számítások szerint is
legalább 150-200 fővel nagyobb közönségünk és ennek megfelelően többszázezerrel nagyobb
bevételünk lehettet volna és többet tudnánk a betegeink támogatására fordítani… Sajnos ezen
mi nem tudunk változtatni.
Ebben az évben is tanultunk sok újat: pl. a Sportcsarnokot az egész fesztivál idejére le
kell foglalnunk. Tizenhat éve rendezzük a fesztivált, de minden évben új és új
tapasztalatokkal gyarapszunk, mindig könnyebb lesz kicsit és mindig egyre nehezebb, hiszen
egyre többet és jobbat vár a közönségünk.
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.

