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Ars Sacra Alapítvány 

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a 2014-es esztendőről 

Civil kezdeményezésünk általános célja a különböző művészeti ágakon belül felszínre 

hozni és népszerűsíteni a szakralitást. Magas művészi színvonalú és térítésmentes 

kulturális programsorozatainkkal a zsidó-keresztény kultúrában rejlő értékeket 

mutatjuk fel a művészetek segítségével. 

Az Alapítvány közvetlen célja az Ars Sacra Fesztivál és annak részeként a Nyitott 

Templomok Napjának megrendezése minden év szeptember harmadik hétvégéjéhez a 

Kulturális Örökség Napjaihoz köthetően. Programjaink ingyenesek, hogy mindenki 

számára elérhetővé váljanak a szakrális művészet reményt nyújtó, igaz szépséget 

bemutató, lélekemelő alkotásai. Célunk elősegíteni a nemzet lelki felemelését és 

spirituális egységét. 

Az Ars Sacra Fesztivál előkészületi munkái 

Beharangozó filmünk augusztusban készült el Petrik András rendezésében a Mátyás-

templom tornyában. A „Hajnal” című toronyzenét a Vietoris kódexből Boldoczki Gábor 

világhírű trombita-művész és tanítványai játszották. Üzenete: „Ébredjetek, van remény 

és jövő!”  https://www.youtube.com/watch?v=-O33C_qd1OA 

Korábbi kapcsolatépítő tevékenységünk eredményeként 2014. augusztus 5-én 

sajtótájékoztatót tartottunk a Vidékjáró partneri együttműködés keretében, 

hosszú távon megalapozva a szakralitás jelenvalóságának közös felmutatását. A 

sajtótájékoztatón részt vett Hegyi László, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár úr is. 

Az Ars Sacra Fesztivál kiemelt eseményei: 

Az Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitója szeptember 19-én volt a Magyar 

Nemzeti Múzeumban, melyet rövid sajtótájékoztató előzött meg. A sajtónak 

nyilatkozott Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök felesége, Mádl Dalma 

asszony és Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök,  aki a külföldi 

magyarok lelkipásztori ellátásával van megbízva. A püspök úr segítségét kértük az 

Ars Sacra Fesztivál terjesztésében a külföldi magyarság körében. 

Intézményi partnereink képviselői közül jelen volt Horkay Nándor, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet igazgatója, és munkatársa Orbán Erika. Velük hosszútávú gyümölcsöző 

együttműködést alakítottunk ki. Médiapartnereink közül az MTI, a Magyar Katolikus 

Rádió és a Bonum Tv készítettek felvételeket. 

A fesztivál szeptember 20-i nyitónapján zajlott a Szent Efrém Férfikar nagysikerű 

teltházas koncertje az impozáns belvárosi Ortodox Nagyboldogasszony 

Székesegyházban. „Egytől tizenkettőig” című műsorukban a vokális zene fejlődését 

mutatták be az egyszólamútól a tizenkét szólamúig. 

A Szent István Bazilikában egész héten gazdag programsorozat zajlott. Immár 

hagyományosan itt rendeztük meg a Történelmi Egyházak Közös Zenei Áhítatát zsidó, 

katolikus, református és evangélikus zenészek, énekesek közreműködésével, melynek 

mottója Szent XXIII. János pápa mondata: „Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami 
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összeköt.” Csodálatos élményben volt része a Bazilikát megtöltő, érdeklődő 

közönségnek. 

A piarista költő-tanár Sík Sándor születésének 125. évfordulója alkalmából 

konferenciára került sor a Szent István Bazilika Lovagtermében. A konferencia elnöke 

Jelenits István, piarista szerzetes, író-tanár volt, míg az emléknapot szervezte és „A 

százgyökerű szív” című előadást rendezte Dóczy Péter. 

A Duna Palota kamaratermében Kocsis István: „A tér” című monodrámáját Sebestyén 

Aba, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagja mutatta be, 

amely Bolyai János világhírű magyar matematikus életét ábrázolta a szakralitás oldaláról 

megvilágítva. Az erdélyi művész bevonásával is a nemzet spirituális egységének 

elősegítését céloztuk. 

A Néprajzi Múzeumban Balla Péter emlékkiállításának megnyitóján köszöntőt mondott 

Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. A kiállítást Dr. Hoppál Péter, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára nyitotta meg. 

Rendezvényeink széles kínálatában a szakmai programok mellett építészeti 

konferencia is szerepelt, „A szeretet” címmel, melynek helyszíne a FUGA – Budapesti 

Építészeti Központ volt. A konferenciáról az MMA videó felvételeket készített. 

A fesztivál teljes időtartama alatt nyitva állt a Magdolna torony, ahol Konok Tamás, 

Kossuth-díjas festő- és szobrászművész „Utak a transzcendens felé” című kiállítását 

tekinthették meg a látogatók. Egy beszélgetésre is sor került a Budavári Önkormányzat 

aulájában Konok Tamás és Fabiny Tamás, evangélikus püspök részvételével, amelyen 

közösen kerestük az utakat a transzcendens felé.  

Az Ars Sacra Fesztivál végeztével október 1-től a Magdolna toronyban  Alapítványunk 

szervezésében tekinthették meg az érdeklődők Aknay János, ef Zámbó István és 

Tábori Csaba „Jézus Élete” című kiállítását. 

Az MTA Vári Kongresszusi Termében a legendás amerikai fortepiano művész, Malcolm 

Bilson telt házas előadását hallgathatták az érdeklődők. Erre az alkalomra Vashegyi 

György kölcsönadta féltve őrzött fortepiano hangszerét. A koncerten részt vett Nagy 

Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere, Berecz András mesemondó, és több híresség. 

Közöttük néhány hajléktalan embertársunkat is vendégül láthattuk. 

A fiatalabb korosztályba tartozó előadók is megmutathatták tehetségüket 

fesztiválunkon.  

Az MTA BTK Zenetudományi Intézetének impozáns terme Radnóti Róza, Ránki 

Fülöp és Szilasi Dávid zongorakoncertjének adott helyet. Szintén a Zenetudományi 

Intézetben rendezték meg Gulyás Csilla és tanítványai hárfakoncertjét. 

A Mátyás-templomot a hét minden napján a hit szemével mutatták be az érdeklődőknek. 

A templom zenei programokkal, az Ars Nova Énekegyüttes koncertjével, és a Mátyás-

templom Ének- és Zenekarának elhunyt tagjaira emlékező Mozart Requiemmel is 

részt vett az Ars Sacra Fesztiválon. 

A Klebelsberg Kultúrkúriában került sor a hazánkban még újdonságnak számító 

Soundpainting-estre. Ez egy multidiszciplináris jelrendszer, amellyel élőben lehet 
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komponálni. Gryllus Samu nagy műgonddal és örömmel igyekezett bevonni az 

érdeklődő nézőket ebbe a különleges világba.  

Szintén a Kultúrkúria adott otthont a Szeretetnyelv című előadásnak, amely során a 

világirodalom klasszikusaiból és kortárs alkotók legszebb verseiből hallhattunk 

gyöngyszemeket Kéri Kitty színművész és Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész, 

színházigazgató előadásában, Miklya Luzsányi Mónika dramaturgjával, egy házasság 

történetét bemutatva. 

A Bakáts téri Assissi Szent Ferenc templomban Snétberger Ferenc adott nagysikerű, 

szívet-lelket melengető koncertet tanítványával, Fehér Elemér klarinétművésszel 

együtt. 

A Dresch Mihály Trió: Új Kezdet című nagy sikerű koncertjére az Elméleti 

Orvostudományi Központ Aulájában került sor teltház előtt. A jazzkoncert előtt 

bemutatkozott a Developpe Balett és a Balogh Janka Mozgásműhely is Initium című 

táncával. 

A MOM Kulturális Központban Baráti Kristóf és az Anima Musicae Kamarazenekar 

adott remek koncertet. 

A Misztrál együttes Babits-estje a Városmajori templomban szeptember 26-án nagy 

sikert aratott. Lambert Zoltán atya köszöntő szavaiból azt is megtudtuk, hogy Babits 

Mihály a Városmajori templomba járt. 

Már hagyományos helyszínnek tekinthetjük a XII. kerületi Önkormányzat 

folyosógalériáját, ahol idén Kolek Ildikó, az Ars Sacra Alapítvány kurátorának El 

Camino - A Mi utunk – fotókiállítását szeptember 24-én nyitotta meg Fonti Krisztina 

alpolgármester asszony, lelki útravalóval pedig Kránitz Mihály atya szolgált.     

Nagysikerű gyermekprogram volt a MUZSIKA – MESE – HANGSZERPRÓBÁLGATÓ - a 

Weiner–Szász Kamaraszimfonikusok matinéja, melyre az Ars Sacra Fesztivál 

zárónapján a Barabás Villában került sor. Gyermekek és szülők csillogó szemmel 

figyelték a hangszerek különleges világát! 

A záróünnepségen Bogányi Gergely zongoraművész lépett fel az Iparművészeti 

Múzeumban Lachegyi Imre blockflöte-művésszel és Lachegyi Andrea 

csellóművésszel. Bolla Milán, a rendezvény moderátora hitről, művészetről, családról 

kérdezte a művészeket. A koncerthez kapcsolódva különleges kincset láthattak kiállítva 

az érdeklődők, egy barokk elefántcsontszobrot, az Immaculatát. 

 

Évzáró rendezvényünket december 16-án tartottuk a Barabás Villában, ahol „A betű 

varázslata” című, Móricz Zsigmond életéről szóló irodalmi estet láthatták vendégeink a 

Teatro Társulat előadásában. Ezzel megköszönhettük barátainknak, 

önkénteseinknek, támogatóinknak azt a rengeteg segítséget, amelyet 2014-ben 

nyújtottak az alapítványnak. 
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Összegzés 

Budapesten több kerületi önkormányzattal is sikerült gyümölcsöző együttműködést 

kialakítani a programok szervezése során. 

Az Ars Sacra Fesztivál kiemelt eseménysorozata a Nyitott Templomok Napja, ahol 

Abaligettől Zircig 53 település 93 temploma nyitotta ki kapuját. 

Vidéki helyszíneink voltak a teljesség igénye nélkül: Pécs, Kaposvár, Veszprém, Győr, 

Debrecen, Szeged, közel száz falu és község. Ezeken a helyszíneken a közösségépítés és a 

kulturális fellendülés szempontjából is jelentősége volt a rendezvénynek. 

Határon túli helyszíneink ezúttal Beregszász, Stuttgart, Komárom és Bécs voltak. A 

magyar közösségek számára ezek fontos események nemcsak a kulturális élmények és 

az összetartozás megerősítése miatt, hanem a köszönet kifejezése okán is. Beregszászon 

a szentmise és a kiállítás megnyitó után egy jótékonysági koncertet adtak ungvári 

művészek, mellyel a rendezvénynek otthont adó műemléktemplom javára gyűjtöttek A 

felemelő zenei élmény után az udvaron folytatódott a program, a templom éjszakai 

díszkivilágításának ünnepélyes átadásával. 

A határon túli terjeszkedés érdekében Bíboros úr bíztatására a Háló Egyesület felvette 

velünk a kapcsolatot. Két munkatársunk részt vett a Háló Táborban és ismertette az Ars 

Sacra Fesztiválon való részvétel lehetőségét. Több személyes találkozó révén újabb 

erdélyi, felvidéki és délvidéki helyszínekre és olyan lelkes hívekre leltünk, akik szívesen 

szerveznek programokat a jövőbeni Ars Sacra Fesztiválokra. 

2014-ben összesen 306 helyszínen, 480 programon mintegy 57.000 látogató vett 

részt a Fesztiválon. 

Sajtómegjelenések, PR 

2014-ben több sajtóorgánum is megkeresett bennünket, hogy interjút, riportot, 

beszámolót készítsen az Ars Sacra Fesztiválról. Ilyen volt a Duna TV, a FixTV, a Kossuth 

Rádió, a Lánchíd Rádió, a Civilrádió, a Magyar Katolikus Rádió, a pozsonyi Pátria Rádió, a 

Szent István Rádió, a Magyar Kurír és az Evangélikus Élet. A Fesztivál programjai közül 

többet felvett és közvetített a Bartók Rádió és a Bonum TV. A Youtube videómegosztón 

is számos felvétel látható a megnyitóról, koncertekről, könyvbemutatóról, a pécsi, a 

mosonmagyaróvári és más helyszínek eseményeiről. Az online megjelenések több százra 

tehetők. 

Az idei évben 40 ezer példányban jelent meg a Fidelio különszáma programjainkkal, 

melyet az egész ország területén terjesztettünk. Segítségünkre voltak az egyes 

helyszíneken és hirdetőtáblákon elhelyezett plakátok is, a Katolikus Rádió spotot 

készített, melyet a Fesztivált megelőző időszakban rendszeresen sugárzott. 

Honlapunkon több fejlesztést is végrehajtottunk. A látogatottság szeptember folyamán 

elérte a 19.692-et, ami 13.338 egyedi látogatót jelent. 

 

Ifjúság nevelése 

Kapcsolatot építettünk ki a KPSZTI-vel, ahol egykori önkéntes munkatársunk Kuslits 

Kata szervezésében „Diákok a magyar szakrális örökség őrzésében” című pályázat 
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bírálatában, és eredményhirdetésén is részt vettünk, és szeptemberben lehetőséget 

biztosítottunk a tanulók munkáinak kiállítására az Ars Sacra Fesztivál keretében. 

Öröm volt számunkra, hogy kérésünkre a Gundel Károly Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Szakképző Iskola tanulói segédkeztek néhány rendezvényen a 

vendéglátás lebonyolításában, munkájukat nagyon jól végezték, ezúton is köszönet érte!  

Az Alapítványról 

Alapítványunk három fős kuratóriuma egész évben folyamatosan dolgozik az Ars Sacra 

Fesztivál programjainak megszervezésén, és az ingyenes programok anyagi hátterének 

biztosításán. Ebben az évben pályázati forrásból 5 hónapra tudtunk egy fő munkatársat 

alkalmazni, a kulturális közfoglalkoztatás keretében pedig négy hónapra 4 fő munkaerőt 

kaptunk, ami jelentős előrelépést jelentett az előző évekhez képest.  Egyre sürgetőbbé 

válik, hogy minimum 1 főt folyamatosan tudjunk alkalmazni.  

37 regisztrált önkéntesünk több mint 2000 órában segítette munkánkat. Azok munkáját, 

akik vidéki helyszíneinken, elsősorban a Nyitott Templomok Napja programjainak 

előkészítésében és lebonyolításában vettek részt számszerűsíteni sem tudjuk, csak 

megbecsülni, ami kb. 500 főt jelenthet. 

Szándékaink szerinti nemzetközi megjelenés szükségessé teszi a honlap legalább két 

nyelvű megjelenését, és fejlesztését, amihez az anyagi forrásokra van szükség. 

Távlati célok: 

A következő, IX. Ars Sacra Fesztivál 2015. szeptember 19-27. között kerül megren-

dezésre.   A 2015.év  mottója: „Szentek legyetek” (1Pt 1,16). 

A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztályával, a Fővárosi 

Önkormányzattal, a Balassi Intézettel, a Nemzeti Örökség Intézetével, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézettel, a Forster Központtal, a Lechner Lajos Tudásközponttal szeretnénk 

szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat. 

Az Alapítvány munkáját jó volna intézményesíteni, a nemzetközi kilépéshez nyelveket 

beszélő munkatársakat foglalkoztatni.  

Célul tűztük ki, hogy 2016-ban, mire Fesztiválunk 10 éves lesz, több európai 

nagyvárosban is keresünk partnereket az Ars Sacra rendezvényekhez, hogy közösen 

mutassuk fel az európai kultúra keresztény gyökereit.  

Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be az EFFE- Europe for Festivals, Festivals for 

Europe,hez,  az Ars Sacra Fesztivál európai fesztivál minősítéséért. 

 

Budapest, 2015. május 15. 

 

 

 Dragonits Márta 

 az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke 

http://effe.us9.list-manage.com/track/click?u=b505c7a45cfb1a48ec6aeca7e&id=a51c67090d&e=4d867d549e
http://effe.us9.list-manage.com/track/click?u=b505c7a45cfb1a48ec6aeca7e&id=a51c67090d&e=4d867d549e
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Egyszer�sített éves beszámoló

Budapest, 2015. május 12.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2014

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Ars Sacra Alapitvány

1028.Budapest, Torockó u 28 a vállalkozás címe, telefonszáma
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Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014.12.31

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév

2013.12.31 2014.12.31
a b c d e

1 A Befektetett eszközök 1 526             -               1 273            

2 I. Immateriális javak -                  -               -                 

9 Immateriális javak értékhelyesbítése -                  -               -                 

10 II. Tárgyi eszközök 1 526             -               1 273             

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése -                  -               -                 

18 III. Befektetett pénzeszközök -                  -               -                 

25 Befekt.püi.eszk.értékehelyesbítése -                  -               -                 

8 B Forgóeszközök 1 424             -               745               

9 I. Készletek -                  -               -                 

10 II. Követelések -                  -               16                  

11 III. Értékpapirok -                  -               -                 

12 IV. Pénzeszközök 1 424             -               729                

13 C Aktiv id�beli elhatárolás 300                -               600               

14 ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN 3 250             -               2 618            

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2015. május 12.

Ars Sacra Alapitvány

Egyszer�sített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

 El�z� év(ek)
módosításai 

 A vállalkozás vezet�je
(képvisel�je) 

Tétel 
szám
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Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014.12.31

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév

2013.12.31 2014.12.31
a b c d e

53 D Saját t�ke 2 373             -               2 401            

54 I. Jegyzett t�ke               3 100                     -                   3 100    

55
   Ebb�l visszavásárolt tulajdonú részesedés 
névértéke                     -                       -                         -      

56 II. Jegyzett, de még be nem fizetett t�ke (-)                     -                       -                         -      

57 III. T�ketartalék                     -                       -                         -      

58 IV. Eredménytartalék -                865                     -      -               727    

59 V. Lekötött tartalék                     -                       -                         -      

60 VI. Értékelési tartalék                     -                       -                         -      

61 VII. Mérleg szerinti eredmény                  138                     -                        28    

62 E Céltartalékok                     -                       -                         -      

66 F Kötelezettségek                  277                     -                      199    

67 I. Hátrasorolt kötelezettségek                     -                       -                         -      

71 II. Hosszúlejáratú kötelezettség                     -                       -                         -      

80 III. Rövidlejáratú kötelezettség                  277                     -                      199    

90 G Passziv id�beli elhatárolás                  600                     -                        18    

94 FORRÁSOK ÖSSZESEN               3 250                     -                   2 618    

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2015. május 12.

Egyszer�sített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

 El�z� év(ek)
módosításai 

 A vállalkozás vezet�je
(képvisel�je) 

Ars Sacra Alapitvány

Tétel 
szám



Stat.sz. 18130779-9499-569-01
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31    
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014.12.31

adatok E Ft-ban

El�z� év Tárgyév

2013.12.31 2014.12.31
a c d e

I. 809                -               -                 

II. -                  -               -                 

III. 18 676           -               21 401           

III.sorból: visszaírt értékvesztés -                  -               -                 

IV. 14 467           -               17 845           

V. 4 023             -               2 954             

VI. 125                -               455                

VII. 778                -               132                

VII.sorból: értékvesztés -                  -               -                 

A 92                  -               15                 

VIII. 46                  -               13                  

IX. -                  -               -                 

B 46                  -               13                 

C 138                -               28                 

X. -                  -               -                 

XI. -                  -               -                 

D -                  -               -                 

E 138                -               28                 

XII. -                  -               -                 

F 138                -               28                 

-                  -               -                 

-                  -               -                 

G 138                -               28                 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2015. május 12.

b

Anyagjelleg� ráfordítások

Egyszer�sített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség 
eljárásssal)

Egyéb bevételek

Aktivált saját teljesítmények

 El�z� év(ek)
módosításai 

A tétel megnevezése

Ars Sacra Alapitvány

 A vállalkozás vezet�je
(képvisel�je) 

Pénzügyi m�veletek ráfordításai

Jóváhagyott osztalék, részesedés

Szokásos vállalk. eredmény

Mérleg szerinti eredmény

Adófizetési kötelezettség

Pénzügyi m�v. eredménye

Adózás el�tti eredmény

Eredménytartalék osztalékra, részesedésre

Adózott eredmény

Rendkivüli ráfordítások

Rendkiv�li eredmény

Rendkiv�li bevételek

Pénzügyi m�veletek bevételei

Tétel 
szám

Üzemi tevékenység eredménye

Egyéb ráfordítások

Személyi jelleg� ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Értékesítés nettó árbevétele
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