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Szakmai beszámoló a XXVIII. Kék Madár Fesztiválról 

Kalocsa, 2020. június 5. 

 

  

„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 5-én este online 

formában a facebookon, a honlapunkon 

(www.kekmadar.hu ) és a Kalocsa TV 

műsorában. 

  2020-ban a COVID19 vírus miatt az online térbe szorultunk, de igyekeztünk így is a Kék 

Madár Fesztivált váró, szerető közönségünket elérni és szórakoztatni.  

Április hónap közepére teljesen világosan látszott, hogy a megszokott formában nem rendezhetünk 

fesztivált. Lakatos György felvetette azt az ötletet, hogy mi lenne, ha egy este 8-10 műsorszám erejéig 

bejelentkeznénk a Facebook oldalunkon, ehhez pedig megpróbál néhány művésztől rövid műsort 

szerezni. 

Természetesen mindannyian örültünk, így elindultak a munkák itthon, melynek egyik fontos lépcsője  

a közvetítés megszervezése volt. Tóth Dániel              

 

- aki a Hokedli stúdió műsorát készíti - 

személyében új segítőt kaptunk, aki nagy 

örömmel vállalta a műsor összeállítását és a 

közvetítés lebonyolítását.  
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A szervezők, akik mindig a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Kulturális Központ 

és Könyvtár dolgozói és természetesen az Alapítvány kuratóriumának tagjai idén is kivették részüket 

a munkákból, bár a rendkívüli helyzet, mely rendkívüli fesztivált eredményezett kicsit más jellegű 

feladatokat adott. Itthon a Kuratórium és a szervező stáb figyelme főképpen a hirdetés 

megszervezésére irányult. A Facebook oldalunkon először is elindítottuk a tervek ismertetését, mely 

olyan visszhangot váltott ki legfőbb közönségünkből, a kalocsai lakosságból, hogy egyértelművé vált, 

mindenki lelkesen várja a programot.  

Az elsőként megkérdezett művész, Presser 

Gábor azonnal igent mondott a felkérésre és 

nagy lelkesedéssel bíztatott bennünket a 

szervezésre.   

Ezek után kereste meg Lakatos művész úr a többieket, barátait, kollegáit, akik mindannyian igent 

mondtak és segítőkészen álltak hozzá az online műsor készítéséhez. Alapítónknak - aki a kezdetektől 

a fesztivál művészeti főszervezője - csodálatos műsort sikerült ebben az évben is összeállítania. 

Olyan művészektől kapunk otthon felvett programokat, mint: Rost Andrea, Kelemen Barnabás-Kokas 

Katalin, Perényi Miklós, Várjon Dénes, Kocsis Krisztián, Wolf Péter, Gőz László, Dés László, 

Presser Gábor, Zorán, Snétberger Ferenc, a Gryllus testvérek, Mácsai Pál, Máté Gábor, Rudolf Péter-

Nagy-Kálózy Eszter, Csányi Sándor-Tenki Réka, Lakatos Ágnes-Csuhaj Barna Tibor, a Bikini 

Együttes. 

Az évek során megszokottak szerint épült fel az est tematikája több művészeti ágat tömörítve: 

komolyzene, jazz, színház (próza), gyermekműsor, könnyűzene. Sajnos a képzőművészet és a 

népművészet az idén online nem szerepelt.   

Néhány kép az online fesztiválról: 

                                   

           



A városban 2 nappal június 5-e előtt felkerültek a kékmadaras zászlók, mint minden évben, köszönjük 

ezt az Önkormányzatnak!  

Az alábbiakban néhány riport és a fesztivál linkje érhető el:  

ATV riport 

https://www.youtube.com/watch?v=nGP4UXVtn48  

Kalocsa TV előzetes 

https://www.youtube.com/watch?v=LbL7IjqQbSE  

Kék Madár Fesztivál – 2020 – online teljes adás 

https://www.youtube.com/watch?v=kDB_1DcRJ7E&t=8486s  

A fesztivál napján négyen, szervezők felutaztunk Budaörsre Lakatos György otthonába. 

Mindent előkészítettünk az esti közvetítéshez, 

majd délután két órakor, 4 órakor és 6 órakor 

is bejelentkezett Lakatos Gyuri és Tóth Dani 

egy kis beszélgetéssel, rövid kedvcsináló, 

ráhangoló vágásokkal.  

 

 

Este nyolckor aztán elkezdődött az online adás. Maga a műsor önmagáért beszél: minden művész 

érdekes, rövid és nagyon élvezetes programot küldött, egy-egy szám előtt-után beszélgetések, régi 

történetek mesélése volt a tematika. 

Az adás alatt a Facebookon két szervező is 

folyamatosan figyelte a véleményeket, 

válaszolt a hozzászólásokra, illetve a 

bankszámlánkat ellenőrizte.  

 

 

Elmondhatjuk, hogy óriási siker volt a fesztivál mind nézettségben, mind támogatásban! Csodálatos 

volt megélnünk ezt a fantasztikus estét sok-sok kedves, bíztató nézővel, baráttal, támogatóval. 

A fesztiválunk bevétele közel 3 millió forint, melyet 43 gyerek kapott meg. 

Végül kicsit hosszabbra sikerült, mint terveztük, mivel sokkal több felvételt kaptunk a kezdetben 

reméltnél, de éjjel fél egyre összepakoltunk és elindultunk haza, telve egy csodás este élményeivel. 

A következő héten Lakatos Gyuri a nekünk műsort készítő barátainak, a művészeknek egy-egy kis 

ajándékcsomagot vitt köszönetünk jeléül, melynek tartalma kalocsai segítőink adományai voltak: 

például kékmadaras kitűzők, melyeket a Kertvárosi Iskola tanárai készítettek, virág a hölgyeknek… 

A Kalocsa TV tudósítása: Kék Madaras pakkot kaptak a fesztivál fellépői. 

„Többek között kék madaras kitűző, virág és bor volt azokban a Kék Madaras táskákban, amelyeket 

Lakatos György adott át személyesen az online fesztivál művészeinek az elmúlt egy hét alatt.” 
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https://www.youtube.com/watch?v=AZbYuYcuOSA  

 

Kalocsa Város Önkormányzata a kezdetektől kiemelt rendezvényének tekinti a Fesztivált és mindig 

segíti anyagilag és természetben is. Mi pedig továbbra is hisszük és reméljük, hogy a Kék Madár 

Fesztivál rendezvényei iránt érdeklődő fiatalok jövőre még nagyobb érdeklődéssel, kedvvel jönnek 

és így formálódik zenei ízlésük, lesznek kulturált emberek, a jövő „kiművelt emberfői”, akik 

alapcélunkat, a beteg gyermekek támogatását is felvállalják ezzel. 

 

 

Támogatóink a 2020. évben:                                  

            

 

 

Támogatóink névsora: https://www.kekmadar.hu/index.php?id=12   - minden évben honlapunkon 

frissítve.  

https://www.youtube.com/watch?v=AZbYuYcuOSA
https://www.kekmadar.hu/index.php?id=12

