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Minden Támogatónknak tisztelettel köszönjük adományát!

Tisztelt Támogatóink, kedves Kék Madarak!
„…cseppenként telik meg a tenger!”
Azt gondolom, hogy Önök, Támogatóink a Kék Madarak, akik lehetővé teszik, hogy a
Kék Madár Alapítvány kiterjeszthesse védő szárnyait, felajánlhassa segítségét Kalocsa és
környéke beteg gyermekeinek. Természetesen kellett Lakatos György, aki létrehozta ezt az
alapítványt, aki erejét megfeszítve immáron 29. alkalommal szervezi a Kék Madár Fesztivált,
hiszen így működik a kettő együtt.
Az elmúlt évben nem mertük meghirdetni pályázatunkat, mégis 43 beteg gyermek
családját sikerült támogatnunk. Márciusban még így fogalmaztunk: „Rendkívüli időt élünk,
otthonunkban várjuk sokan, hogy újra elindulhassunk szeretett munkánk, szórakozásunk,
Barátaink felé. A Kék Madár Alapítvány is lemondott az idei 28. Fesztivál megrendezéséről,
hiszen mire talán oldódik a karantén, már nem lesz idő megszervezni a várt, tervezett
programokat. Sajnos a mi fesztiválunkat nem lehet más időpontra helyezni, de esetleg lehet
más térbe némely rendezvényét. Így talán lehet még szó online koncertről, kiállításról, bár az
együttlét örömét biztosan nem tudja pótolni semmi”
És megtörtént a csoda, olyan online fesztivált sikerült Lakatos művész úrnak
összehoznia, amilyenről nem is álmodtunk, melynek óriási sikere volt minden szempontból,
melynek bevétele 3 millió forint lett. Csoda volt megélni, higgyék el, azt az estét, óriási
izgalom, óriási készülődés, azt a műsort látni, no és azt, hogy szinte tíz percenként, hogyan nő
a bankszámlánk egyenlege!
Júliusban aztán összehoztunk - az előző három évben támogatott gyermekek
névsorából - egy listát. Kaptunk a gyermekorvosoktól is néhány javaslatot, így végül a
Kuratórium 43 gyermek támogatását hagyta jóvá. Az elmúlt évben 3.070.000.- forintot
utaltunk a családok számlájára. (4 gyermek 35.000.-, 2 gyermek 50.000.-, 6 gyermek
60.000.-, 21 gyermek 70.000.- és 10 gyermek 100.000.-Ft. segítségben részesült.)
Támogatottjaink névsora honlapunkon megtekinthető:
https://www.kekmadar.hu/uploads/media/T_mogatott_gyermekek_2020.pdf
Néhány szót engedjenek meg a 2020. évi online fesztivál létrejöttéről:
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 810 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. A rendkívüli
helyzet, mely rendkívüli fesztivált eredményezett kicsit más jellegű feladatokat adott, így új
segítőt is kellett találnunk, aki vállalta az online közvetítés lebonyolítását. Itthon a
Kuratórium és a Szervező stáb figyelme főképpen a hirdetés megszervezésére irányult. A
Facebook oldalunkon először is elindítottuk a tervek ismertetését, mely olyan pozitív

visszhangot váltott ki legfőbb közönségünkből, a kalocsai lakosságból, hogy egyértelművé
vált, mindenki lelkesen várja a programot.
Az elsőként megkérdezett művész Presser Gábor volt, aki 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, így
csodálatos műsort sikerült összeállítania. A teljes műsor most is elérhető honlapunkon és a
YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=kDB_1DcRJ7E&t=8396s
Az évek során megszokottak szerint épült fel az est tematikája több művészeti ágat
tömörítve: komoly- és könnyűzene, jazz, irodalmi-, gyermekműsor. Sajnos a képzőművészet és
a népművészet az idén nem szerepelt.
Az online fesztivál óriási siker lett, rengetegen követték az élő adást, s bár csak a
Facebook közönségét tudjuk számokban kifejezni (folyamatosan 1200 körüli volt a nézettség),
sokan követték a Kalocsa TV-n és a honlapunkon. Új közönséget is elértünk az online adással,
olyanokat, akik eddig nem is tudtak rólunk vagy még sohasem jártak Kalocsán egyetlen
rendezvényen sem.
A fesztivál megrendezését Kalocsa Város Önkormányzata - mint minden évben - 2020ban is támogatta és a város főutcáján az online Fesztivál napján ott lobogtak a kék madaras
zászlók! Pályázati támogatásban részesültünk a Nemzeti Együttműködési Alaptól és az
Emberi Erőforrások Minisztériumától. Több kalocsai Polgár és vállalkozás is segíti
munkánkat pénzzel vagy tevékenységgel.
Támogatóink névsorát itt tekinthetik meg: https://www.kekmadar.hu/index.php?id=188
Idén a XXIX. Kék Madár Fesztiválra készülünk, sajnos ismét rendhagyó lesz, - hiszen
a vírus még mindig itt van -, de lesz! Lakatos György és mi szervezők azon vagyunk, hogy a
fesztivál idén is szórakoztassa Önöket és támogathassuk a Gyerekeket.
A 2021. évben jó egészséget és sok örömet kívánunk, ezúton is köszönjük
támogatásukat, reméljük, hogy továbbra is megtisztelik bizalmukkal munkánkat.
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