
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.08.12 15:36:07

03 Kecskeméti Törvényszék

Kék Madár Alapítvány

0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 5 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Kék Madár Alapítvány

6 3 0 0 Kalocsa

Kossuth utca

34-36

    

0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 5

0 3 0 0 P k 6 1 1 5 7  1 9 9 1

1 8 3 4 0 9 6 1 1 0 3

Dr. Réfy Miklós

Kalocsa 2 0 2 0 0 8 0 9

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

1 295 1 654

7

1 295 1 647

1 295 1 654

1 250 1 654

150 150

345 1 100

755 404

45 0

45 0

1 295 1 654

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Kék Madár Alapítvány

35 61 35 61

8 902 7 168 8 902 7 168

8 874 7 168 8 874 7 168

2 534 1 632 2 534 1 632

8 937 7 229 8 937 7 229

8 874 7 191 8 874 7 191

3 549 2 357 3 549 2 357

1 338 1 280 1 338 1 280

0 0

3 295 3 188 3 295 3 188

8 182 6 825 8 182 6 825

8 182 6 825 8 182 6 825

755 404 755 404

0 0 0 0

755 404 755 404

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

1 716 1 554 1 716 1 554

1 000 1 000 1 000 1 000

1 033 1 108 1 033 1 108

2 534 1 632 2 534 1 632

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Kék Madár Alapítvány

6 3 0 0 Kalocsa

Kossuth utca

34-36

    

0 3 0 0 P k 6 1 1 5 7  1 9 9 1

0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 5

1 8 3 4 0 9 6 1 1 0 3

Dr. Réfy Miklós

Súlyosan és tartósan beteg gyermekek támogatása.

Magyarország Alaptörvénye

XX. cikk (2)bek. és az 1997. évi CLIV tv. 141. § (2)bek.

Beteg gyermekeket ellátó családok.

43

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

Adományok 2 534 1 632

Támogatások 3 990 3 662

Fesztivál bevétele 2 378 1 874

8 902 7 168

8 902 7 168

A Kuratórium tagjai 0 0

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

8 937 7 229

1 033 1 108

7 904 6 121

8 182 6 825

1 338 1 280

8 182 6 825

755 404

20 20

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

Az adózók rendelkezése szerinti támogatás

1 %

2019. év

1 108 374

1 108 374

1 108 374

1 108 374

765 650

342 724

1 108 374

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.34



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

XXVII. Kék Madár Fesztivál megszervezése

Nemzeti Kulturális Alap

2019. év

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

183 300

816 700

1 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

Működési költségekre nyújtott támogatás

Nemzeti Együttműködési Alap

2019. év

253 400

253 400

223 400

253 400

83 400

140 000

223 400

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

XXVII. Kék Madár Fesztivál megrendezése

Kalocsa Város Önkormányzata

2019. év

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

109 200

890 800

1 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kék Madár Alapítvány

XXVII. Kék Madár Fesztivál megrendezése

Magyar Művészeti Akadémia

2019. év

300 000

300 000

300 000

300 000

0

300 000

300 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Kék Madár Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.12 15.43.35
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Beszámoló a XXVII. Kék Madár Fesztiválról 

Kalocsa, 2019. június 7-8-9. 

  

„A Kék Madár Alapítvány és Fesztivál egy csodálatos álomnak indult és lehet, hogy az óta is 

álmodunk? Harminckét éve egy autóbaleset után hosszú időt töltöttem kórházakban, ahol sok 

szomorú dolgot láttam. Felépülvén ebből a balesetből, még tolókocsiból kezdtem el szervezni egy 

jótékonysági koncertet, majd felbuzdulva e koncert sikerén összefogtunk barátaimmal, kollegáimmal, 

akiket szeretek, tisztelek, akik muzsikusok, képzőművészek, színészek, táncosok, írók… s 

létrehoztunk egy fesztivált, a Kék Madár Fesztivált, a boldogság Kék Madaráét.  

A művészek ingyen lépnek fel, mi megvendégeljük, mindennel ellátjuk Őket, jó körülményeket, jó 

hangulatot teremtünk, telt házakat szervezünk. Az előadásokat minden évben 2000-2500 néző látja, 

a befolyó bevételből Kalocsa és környéke súlyosan és tartósan fogyatékos gyermekeinek 

gyógyítását támogatjuk.” (Lakatos György alapító) 

A Kék Madár Fesztivál minden év júniusának első hétvégéjén kerül megrendezésre, az idén június 

7-8-9-én. Több művészeti ágat tömörít: opera, komolyzenei koncertek, oratóriumok, jazzkoncertek, 

színház, balett, képzőművészet, népművészet (kiállítás és vásár formájában), gyermekműsorok - 

párhuzamosan, több helyszínen. Ez a többszínűség biztosítja azt, hogy minden korosztály, lakosság 

minden rétege találjon benne olyat, ami felkelti érdeklődését. Ugyanakkor ez a forma az, melynek 

révén a fesztivál nem csak a kalocsaiakat és a környező települések lakóit, de a hazai és külföldi 

turistákat is vonzza évről évre emelkedő számban. 

A szervezőbizottság a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Kulturális Központ és 

Könyvtár dolgozói, sok önkéntes civil és természetesen az Alapítvány kuratóriumának tagjai, akik 

mindannyian egyéb főállású munkájuk mellett szervezik a programokat. Kalocsa Város 

Önkormányzata a kezdetektől kiemelt rendezvényének tekinti a Fesztivált és mindig segítette 

anyagilag és természetben is. 

Kalocsán a Kék Madár Fesztivált megelőzően nem volt ilyen jellegű – és jelentőségű - 

rendezvénysorozat, amelyet a város kizárólag a magáénak mondhatott volna. Kulturális missziót 

teljesít egy olyan időszakban, amikor a kisvárosi, falusi emberek zömének anyagi körülményei nem 

teszik lehetővé, hogy zenei, színházi előadásra eljussanak, értesüljenek a képzőművészet legújabb 

irányzatairól, az ezek jegyében született alkotásokról. 

mailto:info@kekmadar.hu
http://www.kekmadar.hu/


Kommunikáció 

A Kék Madár Fesztivál előtt már hónapokkal beszélt Lakatos György fagottművész, fő szervezőnk a 

Korona Rádióban terveiről, majd a Kalocsai Néplapban és a Kalocsai Hírlapban is megjelentek 

cikkek a fesztivállal kapcsolatban. Szórólapjainkat, műsorfüzeteinket két héttel a kezdés előtt 

kipostázzuk az ország minden részére, van weboldalunk és jelen vagyunk a facebookon is. 

A fesztivál kezdete előtt egy héttel nyit a „Madárház” a város szívében, a sétálóutcában, ahol jegyeket, 

bérleteket, pólókat, információt, szórólapokat lehet kapni a fesztiválról. Ez a házikó a fesztivál utolsó 

napján, vasárnap délben zár be, addig folyamatosan nyitva áll az érdeklődők számára. Nyugdíjas 

tanárok vállalták ezt a feladatot és szervezik meg már 10 éve minden évben! 

            

         Rendezvényeinkről megjelent cikkek, fényképek a Kalocsai Hírek oldalain: 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/a-golyakkal-egyutt-megjott-a-korai-kek-madar-lakatos-gyorgy-

iden-is-nepszerusitette-a-kek-madar-fesztivalt-es-a-zene-szeretetet-a-gyerekeknek  

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/szakcsi-lakatos-belatol-wolf-katiig-itt-a-kek-madar-fesztival-

programja 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/izelito-a-kek-madar-fesztivalrol-segitunk-valasztani-a-

programokbol 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/kek-farkas-is-volt-a-kek-madar-fesztival-megnyitojan-gyorfi-

andras-kepeivel-alomvilagba-csoppentunk 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/unicum-laude-igazi-unikum-volt-a-ferfi-kamarakorus-koncertje-

a-kek-madar-fesztival-megnyitojan 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/szakcsi-lakatos-bela-kossuth-dijas-jazz-zongorista-a-kek-madar-

szinpadan 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/veget-ert-a-xxvii.-kek-madar-fesztival-lakatos-gyorgy-nem-

csinalnek-semmit-maskepp 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/beszelgetos-muzsika-videonkon-megszolalt-lakatos-gyorgy 

 https://www.kalohirek.hu/fesztival/negyvenharom-gyermeket-tamogat-iden-a-kek-madar--

othonapos-es-tizenharom-eves-is-van-a-kedvezmenyezettek-kozt 

 

A Kalocsa TV-ben megjelent összefoglaló a fesztivál három napjáról: 

 http://www.kalocsatv.hu/harom-napos-kulturunnep-kalocsan-tavalyihoz-hasonlo-tobbmillios-

bevetelt-produkalt-a-kek-madar-fesztival/  
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Kék Madár Alapítvány honlapján http://www.kekmadar.hu mindig megjelentetünk magunkról 

minden fontos információt, így természetesen a fesztivál műsora, a fényképek, évekre visszamenőleg 

támogatóink névsora, illetve beszámolóink, melyekben szintén szerepelnek támogatóink is. 

A rendezvény ismertetése programok szerint  

 

A Kék Madár Fesztivál hagyományai közé tartozik, hogy a péntek délutáni megnyitó rendezvény – 

amely egyben a fesztivál egyetlen ingyenesen látogatható alkalma – képzőművészeti kiállítás-

megnyitóval párosul, amihez mindig valami Pazar zenei csemegét is kap a mindig népes közönség. 

Így volt ez ebben az évben is, amikor Győrfi András különös képei kerültek tárlatra, és a megnyitó 

ünnepélyességét az UniCum Laude férfi kamarakórus koncertje emelte.

                

 

„Június 7-e, péntek a zene ünnepe volt Kalocsán. A Kék Madár Fesztivál megnyitó ünnepségén 

közreműködő UniCum Laude Énekegyüttes, a Liszt: Szent Erzsébet legendáját előadó Szegedi 

Szimfonikus Zenekar és Vaszy Viktor Kórus hangversenye után 21.30 órától igazi zenei kuriózum 

vette kezdetét. Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművész és zeneszerző, a legsokoldalúbb, 

az egyik legismertebb magyar jazz-zenész lépett fel a Művelődési Központ udvarának színpadán. A 

76 éves művészt Lakatos György fagott művész, a Kék Madár fesztivál atyja köszöntötte, életútját a 

koncert előtt Lakatos Ágnes ismertette.” Forrás KaloHírek 

 

http://www.kekmadar.hu/


Szombaton délelőtt kilenc órától nyitották meg a nagyközönség számára a sétálóutcában felállított 

pavilonjaikat kézműves mestereink és egészen vasárnap délutánig kínálták portékáikat. 

Fazekas mesterrel, fafaragóval, késessel, bőrművessel, méhésszel csakúgy találkozhatott Kalocsa 

apraja nagyja, mint fajátékossal vagy borásszal, de a kézimunka és horgolás késztermékeinek 

látványába is belefeledkezhettek az arra járók. A kézművesek egész nap a téren voltak és várták az 

érdeklődőket portékáikkal, valamint fajátékokkal a gyerekeket.  

 

Délelőtt fél 11-kor kezdődött a gyermekműsor, melyen teltház fogadta a Kabóca Bábszínház csapatát, 

akik egy órás műsort adtak a lelkes kicsiknek. A gyerekek a jegyük mellé kaptak egy zászlót, majd a 

műsor után egy fagyit a színház melletti téren lévő cukrászdában. 

                  

A gyermekműsor után került sor a Kék Madár Alapítvány pályázatának eredményhirdetésére. 

Ebben az évben 43 gyermeket támogat az Alapítvány.

  A Városi Színházban a FAQ Színház Krapek című darabját Georgita Máté Dezső előadásában 

élvezhette a közönség. Különleges előadás volt, mivel a színház előterében kétszer, fél hatkor és hét 

órakor is eljátszotta a színész – szükség volt a közönséggel való közvetlen kapcsolatra, de az 

előtérben kevesebben fértek el, mint amennyien az előzetes jegyvásárlások alapján érdeklődtek!  

A színház után „Beszélgetős esti muzsika” keretében a fellépők, a szervezők, és sok érdeklődő 

kalocsai eltöltöttek egy kellemes estét a sétálóutcában. 

               

A képen Pogrányi Miklós és Barátai                                                                           



Vasárnap délelőtt a Los Andinos a Sétáló utcában felállított színpadon dél-amerikai népzenét 

játszott.        

 

Este a Szent István király templomban volt a zárókoncert, a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje, 

ahol Lakatos György fagottművész, a fesztivál megálmodója is fellépett. Wolf Péter 

Fagottversenyéből adott elő részletet. A képen a szerző, és az előadók is láthatók. 

           

 

A záró koncertet a Tomori Pál Könyvtár udvarán Wolf Kati és zenekara szolgáltatta, melynek 

keretében hallhattuk Wolf Pétert is játszani zongorán, kísérve leányát két dal erejéig. 

Összegzés 

„Mit lehet mondani 27 év után ugyanarról a fesztiválról?” Dobta vissza a labdát első 

kérdésünkre egy költői kérdéssel Lakatos György fagottművész, a program lelke és 

főszervezője, Kalocsa díszpolgára – és címeit még hosszasan sorolhatnánk. Aztán vett egy 

nagy levegőt, és eseményről eseményre újra végigpörgette az elmúlt 72, igen gazdag és 

tartalmas órát.    

 
https://www.kalohirek.hu/fesztival/veget-ert-a-xxvii.-kek-madar-fesztival-lakatos-gyorgy-nem-csinalnek-
semmit-maskepp 
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       Minden évben igyekszünk olyan programot összeállítani, hogy minél többen találják meg a 

számukra megfelelőt és jöjjenek el. Ez a három nap arról szól a kezdetektől, hogy Kalocsán és 

környékén magas színvonalon szórakoztassuk az érdeklődő embereket. Ezért 27 éve mindig 

megtaláljuk a helyet és megteremtjük a várossal együtt, közös erővel a Kék Madár Fesztivált. 

A fellépő művészek száma idén kb. 164 fő volt, a velük érkező segítőkkel együtt láttuk Őket 

vendégül. 

A közönség létszáma kb. 2-3000 fő. 

Köszönjük minden Támogatónknak, Segítőnknek, hogy ebben az évben is támogatta 

erőfeszítéseinket, mi pedig hisszük és reméljük, hogy a Kék Madár Fesztivál rendezvényeire idén 

ellátogató fiatalok jövőre még nagyobb érdeklődéssel, kedvvel jönnek és így formálódik zenei 

ízlésük, lesznek kulturált emberek, a jövő „kiművelt emberfői”.  

Kalocsa, 2019. június  

 

      

           

          Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért 
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