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A Sárospataki Képtár immár 45 éves. Az elmúlt évtizedek sokféle változást 
hoztak e művészeti intézmény életében. A legutóbbi nagy átalakulás 2013 
januárjában következett be azzal, hogy a Képtár a Megyei Múzeumi Igazgatóság 
kötelékéből leszakadva Sárospatak Város Önkormányzatának kezelésébe került. 
A sors úgy hozta, hogy épp a szervezeti változás idejére esett a Képtár első 
Európai Uniós pályázati programjának kezdete is. „A Sárospataki Képtár 
oktatási szerepének bővítése” című program olyan múzeumpedagógiai 
fofoglalkozássorozat kidolgozását és megvalósítását célozta meg, amelybe a   
Sárospataki Járás szinte valamennyi közoktatási intézményét be kívánta vonni. 
A közel 20 millió forintos támogatás lehetővé tette, hogy a város legkiválóbb 
rajztanárait és művész pedagógusait hívjuk a program nagy munkájához. Ők 
voltak azok, aki három témakörben elkészítették azt a 10 múzeumpedagógia 
tematikát, amelyet aztán a bevont 12 iskola diákjainak meg is valósítottak. Bár a 
program hivatalosan március 1-jén indult, a felkért tanárok az előkészületeket 
mármár február elején elkezdték. Megkezdődött az előírt tematikák kidolgozása, a 
foglakozások körülményeinek kialakítása. Április végén került sor az első 
foglalkozásokra, melyet folyamatosan és egyre sűrűbben újak és újak követtek 
az iskolai év végéig. Időközben megérkeztek a bútorok és a technikai eszközök, 
amik egyre könnyebbé tették a munkát, komfortosabbá varázsolták a Képtárban 
kialakított múzeumpedagógia termet. Az alapanyagok is egyre másra érkeztek 
mindenki legnagyobb örömére, hiszen sikerült a legkiválóbb minőségű 
kképzőművészeti anyagokat beszereznünk.

A csapatunk nyáron sem pihent, hiszen két héten keresztül fogadtuk a 
város gyermekeit a „múzeumi (nap)közi”-ben. Ősszel aztán folytattuk az iskolai 
rendbe is beillesztett foglalkozássorozatot egészen adventig. 
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A legutolsó múzeumi órák már az adventi készülődés jegyében teltek el. A 
munka nagyságát talán a számok bizonyítják a legjobban: lebonyolítottunk 
harminc darab, 4 órás múzeumi napot, 5 tematikus foglalkozássorozatot 
összesen 50 órában, 4 múzeumi órasorozat 48 órában. Mindez összesen tehát 
218 múzeumpedagógia órát jelentett a Képtárban és közvetlen környezetében, 
a Szent Erzsébet téren és a Várkertben. Közös erővel elkészítettünk több mint 
két és félezer pillanatfotót a foglalkozásokról, és 800 alkotásfotót a gyermekek 
munmunkáiról. A sárospataki és környékbeli települések általános- és középis-
koláiból összesen mintegy 570 diák vett részt ezeken az alkalmakon.
Megköszönjük a tanulók kíváncsiságról, felfedezőkedvről és nagy 

alkotókészségről tanúskodó részvételét és a kísérő pedagógusok munkáját! 
Örömmel mutatjuk meg iskolájuk névsorát:

Sárospatak, Református Gimnázium és Általános Iskola
Sárospatak, Árpád Vezér Gimnázium
Sárospatak, Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye
Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Sárospatak, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
Tolcsva, Általános Iskola
Olaszliszka, Hegyalja Általános Iskola
Kenézlő, Általános Iskola
VVajdácska, Általános Iskola
Vámosújfalu, Általános Iskola
Hercegkút, Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
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Ezt a nagy munkát elsősorban a programba bevont tanárok végezték el. 
Álljon itt tehát az ő névsoruk is: 

Ádám Márk rajztanár
Balogh Istvánné főiskolai docens, művész-tanár (Eszterházy Károly Főiskola 
Comenius Kar)
Berencsy Istvánné rajztanár (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola)
Czidor Ágnes festőművész
feLugosfeLugossy László Munkácsy-díjas festőművész
Jaskó Beatrix tanító 
Leitnerné Csete Andrea rajztanár (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Stark István festőművész

AzAz adatok fontosak és számot is kell adni róluk egy program lezáráskor, de 
nem igazán mutatják meg a dolog igazi lényegét. A feszülten igyelő arcokat, az 
érdeklődő tekinteteket, a mosolyt, a nevetést, a munka izgalmát, az elkészült mű 
„örömét”. Kis kiadványunk célja éppen az, hogy ezt próbáljuk bemutatni a fogla-
kozásokon készült képek segítségével. A kiválasztott képek iskolák szerinti 
csoportosításban igyekeznek megragadni a foglakozások hangulatát és bemu-
tatni néhány elkészült művet. Aki több fotóra kíváncsi, ajánljuk igyelmébe a 
Sárospataki Képtár honlapját a www.patakikeptar.hu címen. Itt az elkészült 
összes fénykép megtalálható. 

Sándor Zsuzsa szakmai vezető
Bordás István a Képtár vezetője



Tematikus foglalkozás - 2013. április 8-tól 29-ig

Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Sárospatak
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Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak
Tematikus foglalkozás - 2013. április 17-től május 29-ig
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Múzeumi nap - 2013. április 25.

Körzeti Általános Iskola, Kenézlő
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  Vajdácskai Általános Iskola 
Múzeumi nap - 2013. május 9.
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Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak
Múzeumi óra - május 17-től június 11-ig
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Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola, Hercegkút
Múzeumi nap - 2013. május 23., május 30.
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Vámosújfalui Általános Iskola
Múzeumi nap - 2013. június 6.
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Múzeumi (nap)közi
2013. július 1-től 5-ig - alsós csoport 
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Múzeumi (nap)közi
2013. július 8-tól 12-ig - felsős csoport 
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Múzeumi nap - 2013. október 16.

Körzeti Általános Iskola, Kenézlő
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Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak
Múzeumi nap - 2013. november 6.
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Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Múzeumi óra - 2013. november 11-től december 5-ig
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Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Tematikus foglalkozás - 2013. november 11-től december 9-ig
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Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, Sárospatak
Múzeumi óra - 2013. november 12.

-20-



  Tolcsvai Általános Iskola 
Múzeumi nap - 2013. november 14.
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Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka
Múzeumi nap - november 21.
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Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Múzeumi nap - november 25.
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Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
Múzeumi óra - 2013. november 28-tól december 16-ig
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Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája
Múzeumi óra - 2013. december 3-tól 19-ig
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Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája
Múzeumi nap - 2013. december 10.
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Sárospataki Képtár

Sárospatak, Szent Erzsébet út 14 
H-3950

tel: +36 20 477 0086

www.patakikeptar.hu
www.facebook.com/patakikeptar

info@patakiinfo@patakikeptart.hu



Nyomdai munkálatok:
Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen

Kiadvány terv:
Csordás Gábor




