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2011. június 14-én befejeződött a Szent Erzsébet Út Alapítvánnyal közös Magyarország – 

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HU-SK 2008/01/ 1.3.1. keretén 

belül benyújtott „Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén” című pályázati program. Ezen belül 

kiépült a Sárospatakot Kassával összekötő gyalogos zarándokút. Elkészült a 4 nyelvű útikönyv, 

www.szenterzsebetut.hu címmel elindult az önálló honlap. Június 1-én nemzetközi záró 

konferenciát tartottunk. Június 13-án, pünkösd hétfőn zarándoklattal nyitottuk meg a zarándokutat. 

 2011-ben elkezdődött. A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013, HU-SK  keretében a Gyűjteményt befogadó Szent Erzsébet Ház 

infrastrukturális fejlesztése, melynek keretében sikeres közbeszerzési eljárás után a ház udvarán 

régészeti ásatást követően elkezdődött a pincei kőtár, szabadtéri kőtár építése és a lift alapozása. 

 2011-ben három időszaki kiállítást nyitottunk Rácz G.ábor zománcművész, Háger Ritta 

textilművész valamint Ganczaugh Miklós festőművész munkáiból. 

 A Gyűjtemény muzeális anyagából a Képzőművészeti Egyetemen vizsgamunkaként 

restauráltattuk a 18.sz-i Vérehulló Mária képünket. Letisztíttattuk és keretet készíttettünk Kontuly 

Béla Szent Erzsébet oltárképéhez. Átköltöztettük Körömből a Gyűjtemény muzeális értékű bútorait. 

Restauráltattunk egy 19. századi vitrint. 

 Folyamatos a könyvtári raktár és olvasóterem rendezése. Megtörtént az átállás a Corvina 

könyvtári nyilvántartó programra. Restauráltattunk 4 db muzeális értékű könyvet. 2011-ben 350 db, 

könyvtárunkba 2010 során bekerült 18-19. századi könyv tisztításra, konzerválására nyertünk 

támogatást az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumától. 

 Lefordíttattuk és a Kairosz Kiadóval közösen kiadtuk Gerald Jaksche: Die heilige Elisabeth 

(St. Benno Verlag, Leipzig, 2007.) című kötetét Kuklay Antal bevezető tanulmányával kibővítve.    

2011. januárjában indítottuk el a széles rétegeket megszólító „Az életvezetés etikája” című  

öt részes előadássorozatunkat. Sárospatakon a keresztény értékközvetítés fontos műhelyévé vált a 

Szent Erzsébet Ház.  Meghívott előadóink között szerepelt Kopp Mária, Papp Miklós, Koczinszky 

György. Ezek mellett számos koncert is színesítette a Szent Erzsébet Ház 2011-es programját. 

Májusban a Gyűjtemény társszervezésében került megrendezésre az Európai Parlament 

kereszténydemokrata képviselőnőinek háromnapos konferenciája és kassai zarándoklata. 
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. 

 A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

pályázati program második fordulójára beadott és nyertes pályázatunk 2011. január elsején indult. 

Ennek köszönhetően jelentős intézményfejlesztést tudunk végrehajtani. 2011 októberében 

megkezdődött a Szent Erzsébet Ház infrastrukturális fejlesztése. 2012-ben befejeződik a pince 

rekonstrukciója, tanulmányi raktárként pincei valamint szabadtéri kőtár kialakítása, az 

akadálymentesítést szolgáló, három megállós lift megépítése, a ház környezetének zarándokfogadó 

jelleggel való átalakítása, szabadtéri színpaddal, kerti létesítményekkel, szilárd burkolattal, 

világítással való ellátással, kertészeti rendezéssel. A pályázat keretében ebben az évben elkészül az 

olvasóterem új berendezése, a lépcsőház művészi festése, egyedi csillárokkal és lámpatestekkel való 

ellátása. A bejezés időpontja, ünnepélyes átadással 2012. november 30. 

A könyvtár 2011-ben kezdte meg a Corvina rendszer használatát. A rendszer kiépítése 2012-

ben folytatódik.  

 Kiállításaink közül folyamatosan látogatható a Házad ékessége egyházművészeti, valamint a 

Hódolat Szent Erzsébet előtt kortárs képző- és iparművészeti kiállítás. 2012-ben három időszaki 

kiállítást tervezünk. Április 23-án Kárpáti Tamás és Gajzágó Sándor közös kiállítását, július 23-án 

Markolt György, október 8-án  pedig a Számontartva című kiállítást nyitjuk meg.  

 Május 28-án, pünkösd hétfőn közös zarándoklatot szervezünk a Szent Erzsébet Úton.  

Június 25-én kerül sor Borsos Edith énekművész koncertjére.  

  

 

 

Sárospatak, 2011. február 28. 
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