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Muzeális Intézmények szakmai támogatása 

Szakmai beszámoló 

Alapadatok  

 
Intézkedés: Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek 

szakmai támogatása 

Alcél: a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen az állandó 

kiállítások megvalósítása és felújítása témakörben.  

Pályázat címe: Kisfaludy Sándor Emlékház - állandó kiállítások létrehozása és látogatóbarát, 

irodalmi tudásbázis kialakítása III. ütem  

Teljes név: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház  

Pályázó: Sümeg Város Önkormányzata (8330 Sümeg, Béke tér 7.) 

Szakmai koordinátor: Oszkai Réka  

Szerződésszám: 33325-2/2019/MUZEUM 

Elnyert támogatási összeg: 2 500 000 Ft (bruttó) 

A pályázat komplex kivitelezője szerződés szerint: FÖLD-NYELV TANÁCSADÓ 

SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, KÉPVISELŐ: TÓTH G PÉTER KURÁTOR  

Székhelye: 8200 Veszprém, Cholnoky u 18. 

Bevezetés 

 

2019. novemberében elnyert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Kubinyi 

Ágoston Program támogatásával 2020-ban megvalósítottuk a Kisfaludy Sándor Emlékház 

állandó kiállításainak fejlesztésének következő, III. ütemét. A projekt helyi koordinálója és 

kapcsolattartója Oszkai Réka, az emlékház szakmai vezetője volt.  

A fejlesztést a 2017-ben projekt elkészült Koncepció és Teremkönyv alapján valósítottuk 

meg. A megvalósítás során együttműködtünk a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar 

Irodalmi Emlékházak Egyesületével.  

Előzmények 

Korábbi múzeumi szakmai támogatások: 

 

2014. évben Kubinyi Ágoston Program 1 000 000 Ft támogatásban részesített az intézményt.  

A pályázat címe: A Kisfaludy Sándor Emlékház állandó kiállításainak állományvédelmi 

szempontú fejlesztése.  

A 2015-ben megvalósuló programban a kiállítóterek és irodahelyiségek falai kerültek 

kijavításra, festésre. A termek kifestését követően padlószőnyegek el lettek távolítva és az 

alattuk lévő hajópadló megfelelő felületkezelése zárta a fejlesztést.  
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2017-ben elindítottunk egy átfogó fejlesztési programot, melynek célja A Kisfaludy Sándor 

Emlékház szakmai megújítása, a költő tárgyi és szellemi örökségének széles körű 

bemutatásához szükséges interaktív állandó kiállítások létrehozása. A fenntartható fejlődésünk 

érdekében tervezett komplex, innovatív fejlesztési program alapja a 2017-évi nyertes Kubinyi 

pályázat támogatásával 2018-ben elkészített kiállítási koncepció.  

 

2019-ben megvalósítottuk a II. ütemet és 2020-ban folytattuk tovább a III. ütem magvalósítását.  

Jelen fejlesztés  

Célja 

 

A pályázati fejlesztési célunk, a Sümegen működő, Kisfaludy Sándor Emlékház, szakértők 

bevonásával történő teljes körű szakmai megújítása, a költő tárgyi és szellemi örökségének 

széles körű bemutatásához, állandó, interaktivitást is használó kiállítás létrehozása.  

A fejlesztésünk III. ütemének a célja, hogy izgalmassá tegyünk a múzeumlátogatók számára 

Kisfaludy Sándor életútját felkeltsük az érdeklődésüket a költészete iránt, mindezt interaktív 

módon tudjuk prezentálni a látogatók számára. Olyan programot valósítottunk meg ezen 

előkészítési fázisban, mely erős alapot biztosít a további fejlesztéshez. 

Fő gondolatiságunk: „Mesélő tárgyak, mesélő tárlatok” alapelven nyugszik.  

 

Állandó kiállításunk címe: Kisfaludy megszólal….Egy romantikus életút érzelmi kottája 

  

Hosszú távú célunk, hogy az Emlékház, mint színvonalas irodalmi tudásbázis, turisztikai 

attrakció és közösségi tér legyen pozícionálva Sümeg város kulturális intézményeinek 

rendszerében. Ennek érdekében a fejlesztési terveinket üzemeztük, a Kubinyi Ágoston Program 

és más pályázat források igénybevételével megterveztük 2021-ig az infrastrukturális és tartalmi 

fejlesztésinket.  

Tematika:  

0. Az udvar: Könyvbéli virágok  

1. A ház és a város  

2. Romantikus táj 

3. Ifjúkor: Kaland és utazás 

4. Legénykor: Szeretett lányok 

5. Férfikor: Asszony a háznál 

6. Öregkor: Kultúrszomj 

7. Kultusz és mítosz: A Kisfaludy hagyaték  
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8. Darnay Kálmány gyűjteménye 

9. Új kiállítások 

10. Örökségünk: A gyűjtemény arcai  

 

Az állandó kiállítások megújításának megvalósítása során elvégzett feladatok 

 

 

 
 

A tervezett fejlesztési koncepciónk III. ütemében a pályázati támogatással, Tóth G Péter kurátor 

szakmai együttműködésével beszereztünk a tervezett eszközöket és installációkat.  

 

Az eszközök (hardver, szoftver, grafika) jelenleg csak ideiglenesen kerültek kihelyezésre, mivel 

még mindig folyamatban van az elektromos hálózat felújítására irányuló Leader pályázatunk 

megvalósítása.  A beruházás megvalósítása 2021. első fél évében lezárul.  

  

A Kubinyi pályázatból beszerzett eszközöket azokban a kiállítótermekbe szeretnénk kihelyezni, 

melyeket érint az elektromos hálózat felújítása.  

 

Beszerzett eszközök, tartalmak  

 

A támogatással eszközbeszerzést (1db tv, konzol, bútor, 2 db mp3 lejátszó) és szoftver és 

tartalom készítését valósítottunk meg, a pályázat és a vállalkozóval kötött szerződés alapján. A 

megvalósítás során a minőség, megbízhatóság, megfelelő árfekvés volt a cél.  

A beszerzett eszközökön megjelennek a Kisfaludyhoz kapcsolódó tartalmak, mesélő 

festmények és a Kisfaludy Károly, Kérők tv-játék. A pályázatban pár jelenetet terveztünk 
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megjeleníteni, de a sikerült a teljes tv- játékot beszerezni. A beszerzett tv-n tudjuk vetíteni a 

tartalmakat, ezzel pedig lehetőségünk nyílik rendhagyó magyar órákat is megtartani.  

Izgalmas tartalom a Somló, Sümeg, Szigliget versekben és képekben mely szintén a Kisfaludy 

kultusz, Kisfaludy Sándor életéhez és költészetéhez kapcsolódó tartalmak megjelenítése. A 

beszerzett tartalmak az állandó kiállítás részeként és tematikus foglalkozások irányított 

ismerettárasaként is jól tud működni.  

Az mp3 lejászók a termekben kerülnek kihelyezésre, segítik az interaktív tartalmak 

közvetítését.  

 

Célcsoport 

 

Az Emlékház látogatói célcsoportja jellemzően két típusra bontható.  

1. Helyi és térségi lakosok 

Az első nagy célcsoport foglalkozásra, korra, nemre és érdeklődési körre több szegmensre 

osztható.  

• Pedagógusok 

• Diákok a helyi általános iskolából és gimnáziumból.  

• Egyetemi diákok, akik kutatás szempontból érdeklődnek az Emlékház gyűjteménye 

iránt 

• Emlékház és kapcsolódó rendezvények iránt érdeklődő helyi lakosok 

• Civil szervezetek tagjai 

• Kézművesek, alkotók 

 

2. Városba látogató turisták  

Sümeg város kiemelkedő turisztikai célpont. Nagyon sok vendég érkezik városunkba, pihenés 

céljából vagy egy-egy nagyrendezvény kapcsán. A turisták többsége, akik érdeklődnek a 

kultúra, művészet, költészet vagy helytörténet iránt, szívesen látgatja meg az Emlékházat.  

Osztálykirándulások, szervezett csoportok  

A tavaszi – őszi időszakban osztálykirándulások és szervezett csoportok is betérnek az 

Emlékházba. Általában ezek a csoportok előre bejelentkeznek, tárlatvezetést, foglakozásokat 

igényelnek.  

  
Megnyitó  

 

A vírushelyzet miatt nem tudunk megnyitót tartani. A fejlesztést és a további terveinket a 

Civilek az Emlékházban című közösségi programon mutattuk be 2020.október 27-én. A Sümeg 

és Vidéke és a Napló újságban decemberben számolunk be a fejlesztésekről.   
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Látogatószám  

 

Látogatószámunk évről évre növekedést mutatott, de most a Pandémia hatása nagyon érződik. 

A nyári időszakban sok látogató érkezet hozzánk, de a vírushelyzet miatt a rendezvényink és 

iskolai foglalkozások töredéke valósult meg.  

2020-ban összes látogatónk (fizető látogató, ingyenes belépésre jogosult látogató, 

rendezvények, programok látogatói) 2 324 fő volt.   

A látogatószám kiesését online tartalmak gyártásával és folyamatos megosztásával pótoltuk. 

Online kiállítás megnyitónkat 3 000, virtuális kiállításinkat alkalmanként 6,3 ezer főt ért el. 

Decemberben a közöségi oldalunkon közel 40 000 látogató volt.  

 

 
 

 

   
 



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 

 

7 
 

Programjaink  

2020.02.14.  

Bálint napi irodalmi vetélkedő - HIMFY szerelmei 

Immár hagyomány nálunk, hogy Himfy szerelmei címmel – Bálint napi játékos nyílt napot 

tartunk (nem csak) szerelmesek részére. Idén is egy interaktív programmal, Kisfaludy Sándor 

szerelmeit (is) középpontba helyező irodalmi vetélkedővel készültünk. A Kisfaludy 

Gimnázium három osztálya járt nálunk. A fiatalok aktívan és igazán jó hangulatban tesztelték 

a tudásukat irodalom, népszokások és filmek terén. Még versek is születtek. 

 

2020.márc.15. 

Képek a Szabadságharcból Somogyi Győző grafikái  

 Somogyi Győző a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar grafikus és 

festő, kiváló művész Képek a Szabadságharcból című kiállításának megnyitója sajnos elmaradt, 

de a kiállítást megrendeztük Kisfaludy Emlékházban. 

https://sumegonline.hu/sumeg-varosi-televizio/interju-somogyi-gyozo-kossuth-dijas-

muvesszel-palyafutasarol-es-sumegi-kiallitasarol/ 

Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus és festőművész salföldi otthonában jártunk, ott 

készítettünk vele riportot, ugyanis március 15-én, sümegi kiállításának megnyitóján sajnos nem 

lehetett ott.  

 

HIMFY VERSÜNNEP On-line 

 Szívünkhöz közel álló rendezvényünk a Himfy versünnep, amit idén az online térben együtt 

ünnepeltünk meg. 

 A magyar költészet napja alkalmából játékot indítottunk "Minden napra egy költemény" 

címmel. Naponta megosztottunk egy Kisfaludy verset, melyhez egy kulcsszót adtunk. Kértük 

játékoskedvű látogatóinkat, hogy a bejegyzésünk alatt osszák meg kulcsszóhoz kapcsolódó 

egyik kedves versüket. 

 

ÉrtékTár fotópályázat On-line  

A Sümeg Települési Értéktár Bizottság és a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár 

és Emlékház szervezésében Fotópályázatot hirdettünk „ÉrtékTár” címmel. A pályázatra olyan 

pályaműveket vártunk, melyek a Sümeg Települési Értéktár elemeit mutatják be akár 

önmagukban, akár élményszerűen.  

Élő kiállításmegnyitóval és virtuális kiállítással mutattuk be a pályaműveket és a díjazottokat.  

 

Közösségek Hete Sümegen - Idén is megrendeztük, csak kicsit másképp: 

Májusfa díszítés 

https://www.facebook.com/kisfaludymk/ 

https://www.facebook.com/.../a.13641.../3159155354107285/... 

 

Könyvtárkvíz 

https://docs.google.com/.../1YGgHymILgWFWxiZApopY.../edit... 

 

https://sumegonline.hu/sumeg-varosi-televizio/interju-somogyi-gyozo-kossuth-dijas-muvesszel-palyafutasarol-es-sumegi-kiallitasarol/
https://sumegonline.hu/sumeg-varosi-televizio/interju-somogyi-gyozo-kossuth-dijas-muvesszel-palyafutasarol-es-sumegi-kiallitasarol/
https://www.facebook.com/kisfaludymk/?__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kisfaludymk/?__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kisfaludymk/photos/a.1364153683607470/3159155354107285/?type=3&theater&__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=-UK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1YGgHymILgWFWxiZApopYtV_jZerVD-aI3m7L24BUrEo%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR0DSbkYQ8fsli38udWV7WW2GXZ_uXuMimGwP6yeNiOa2PM3JNu9gLxXWrI&h=AT0bcLXaCo8lCYgBtNzMuXXn5TTWBmGR_wTyEzRAShK91aUJxMgBY8lTjklNpWjnvrAJ_W_Ps9dCckPViBrzbvqaRaY7DZlPZhJQSb1702AiO2aXIAJrQhPVPvdsNKpiyLsKynnBpE2gT_6dAPlc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3oRo6F9oykccHub6gHBmDTyoTaMysqOKvUjfG-8c-tBd5scTkDp_0dkLHQHlqyg_2R5bPYmD7OKsvj9JszhVu6uuVFkJ_yxwJTIrGUCr3bSvmbvx5OU5rv8iRBA01BYk86FxENW_XPb1o3PFARTPrVlPNWPoBy5RgU4cK5xQ1Ss1Lp2dIySjDeQ24KEuYY38C4Va0pefttrtkmRYDxUsPY4w
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Virtuális kiállítások 

https://www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz/ 

Közösségi receptgyűjtés 

https://www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz/ 

ÉrtékTár fotópályázat közösségi szavazása  

https://www.facebook.com/pg/KisfaludyEmlekhaz/photos/?tab=album&album_id=3454

470761233882 

Örömtánc 

https://www.facebook.com/events/1086536768386572/... 

Helyi termékek, termelők, közösségek bemutatkozása  

https://www.facebook.com/balatonleader/ 

 

2020.05.06. 

Bánhelyi József Fotókiállítása – Ablak a múltra 

Ablak a múltra kiállítás 

2020. május 6-án rendhagyó, online kiállításmegnyitót tartottunk. Bánhelyi József Zoltán 

fotóit - az alkotó ötletének engedve - az Emlékház utcafronti ablakaiba helyeztük ki.  

 

2020.június 27. 

-SZENT IVÁN ÉJ SÜMEGEN A KISFALUDY SÁNDOR EMLÉKHÁZBAN 

-Vollein Ferenc festőművész, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért képzőművészeti elismerés és 

ösztöndíj 2015, 2017. és 2019. évi nyertesének, Színek az égből című önálló tárlatának 

megnyitó ünnepsége.  

 

SZENT IVÁN - ÉJ A MÚZEUMBAN    

POKOLBÉLI VILÁGNÉZŐ FALUDY GYÖRGGYEL - Éjszakai versszínház  

 

21 órakor indult egy csodálatos utazás, egy versszínházi monodráma Faludy György kalandos 

életéről, Turek Miklós színművész előadásában. A darab Faludy György neves magyar 

költőnk kalandos életét mutatta be a versein keresztül, rendhagyó helyszínen, az Emlékház 

udvarán. 

- Versszínházi monodráma Faludy György kalandos életéről Turek Miklós színművész 

előadásában. 

-22.30-tól az Euromédia bemutatta klasszikus zenére komponált 360 fokos fényjáték. 

Igazi Szent Iván Éji hangulat, Mozart, Csajkovszkij, Beethoven klasszikus dallamaival és a 

sümegieknek sokat mondó Örömódával.  

 

2020. július 1. (szerda) 17.30 

A Nefelejcs Népdalkör és Citeraegyüttes (Budapest) 

hangulatos műsort adott a magyar tájegységek népdal-gyűjtéseiből. 

 

 

https://www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz/?__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz/?__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz/
https://www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KisfaludyEmlekhaz&set=a.3454470761233882&__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KisfaludyEmlekhaz&set=a.3454470761233882&__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1086536768386572/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1589180423869626&__cft__%5b0%5d=AZV6GBdChCOl2U2mt3SPmy9Djvec2rEYFHzoHzG30sm0SR4Jltj0qcRuIGJ5vYAEqyp8S9x05ae0AXc9UJ5ZMdZ80V45-jS-MqaK1eczDxcigekQFd9yndaVF9XIfHD9ErU6TAGTms8swjn1w0Y1iyMfjvB0ePeJy8Pf4SURx3QwGwdKaogkIk6B0uGWJHHWEZA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/balatonleader/
https://www.facebook.com/balatonleader/
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2020.július1. 

Erzsébet tábor keretében meglátogattak minket a Fazekas József Általános Iskola diákjai. 

Meséltünk nekik Kisfaludy Sándorról, megnézték a kiállításinkat és készült egy random 

kiállítás is a gyönyörű alkotásaikból. 

 

2020.július 16.  

Okos lett az udvarunk- OKOSPAD 

Napelemmel működő okospaddal várjuk a látogatóinkat. 

Az okospad egy független felhasználású, vezeték nélküli készülék,töltővel és két smart USB 

csatlakozóval rendelkezik, melyek gyors töltést tesznek lehetővé a mobilkészülékek  számára.  

 

2020. július 18-án, délelőtt 11 órakor. 

A Szent Efrém Férfikar szakrális világzenei utazásra hívott bennünket. 

https://www.facebook.com/events/279369993307370/Saint Ephraim Male Choir - Szent 

Efrém Férfikar 

 

2020. július 29.-én     

Múzeumi este 

A Kisfaludy-emlékház udvarának falán Bánhelyi József és Horváth Orsolya A természet 

színei című együttes fotókiállítása.  

 "Múzeumi este" keretében, Horváth Orsolya és Bánhelyi József Zoltán a „Természet színei” 

című fotókiállítását nyitottuk meg egy rendhagyó beszélgetés keretében. Az estét egy 

komolyzenei programmal zártuk.  

Az Emlékház udvarában örömzene szólt, Kiss Csongor, Bach műveit játszotta.  

 

2020. 08. 01.   

Levendula udvar  

A levendula alkotóműhely hagyományőrző látnivalóival sokan megismerkedhettek az 

Emlékház udvarán 

https://www.facebook.com/levendulaalkotomuhely/ 

A már jól ismert interaktív családi programon természetes anyagból készült játékok, 

levendulás játszóház várja egészen 20 óráig a családokat.  

Az interaktív udvar közben fél négykor Örömtánc a Kisfaludy téren,  

https://www.facebook.com/masprogram/ 

majd Manódalok koncert következett Belényesi Barnabással az udvar kisszínpadán.  

https://www.facebook.com/manodalok/ 

Öt órakor Miska-mesék című bábszínházzal folytattuk a délutánt, a Bárókerti Bánszínház 

művészei előadásában. 

 

Szeptember 12-én Sportnapot szerveztünk.  

A Sümeg Trail verseny időtartama alatt a nézők sem unatkoztak, egész délelőtt színes 

programokkal várta az Emlékház a vendégeit, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület "Hátszéllel 

https://www.facebook.com/events/279369993307370/
https://www.facebook.com/events/279369993307370/
https://www.facebook.com/szentefrem/?__cft__%5b0%5d=AZUd_WXrcBUHsp0KRw6W45L-ZGyhIYeybkacRPIaFR3uNTbP4swXelk0kyOF-3XcjDRSnvkSJE_6SIngTeBBndBq7D5vUOUN4799W31P6ziaQxMl1dYBiQAeRbVsbrJdMPLeP6YfOvENK9uy5QXPWthJbzPL72Mx6kY99HaqTIEsk1dU_lg4ADkGBsgjUw8N7cI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szentefrem/?__cft__%5b0%5d=AZUd_WXrcBUHsp0KRw6W45L-ZGyhIYeybkacRPIaFR3uNTbP4swXelk0kyOF-3XcjDRSnvkSJE_6SIngTeBBndBq7D5vUOUN4799W31P6ziaQxMl1dYBiQAeRbVsbrJdMPLeP6YfOvENK9uy5QXPWthJbzPL72Mx6kY99HaqTIEsk1dU_lg4ADkGBsgjUw8N7cI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/levendulaalkotomuhely/?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/levendulaalkotomuhely/?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/masprogram/?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/masprogram/?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/anita.ivan.142?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anita.ivan.142?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/manodalok/?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/manodalok/?__cft__%5b0%5d=AZXqUStyRj5gIbNgEDoWZ4kTJQkTCYU5BuFRjt05X1DymdY8r5BBKPAh5fyJRn1Z-hb6rgnUK-JTk5rWD8rF4DTkjkfBlGvQgXFsi4ij065eIhsSoPRhqXBRI1xAJ5pRPDlZLMfDvuoX4htxDj8srpOIGXmSuvVtanalgL6Mf6idWms0g4U4y6DwmXt3EVuyiJQ&__tn__=kK-R
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még a hálózatépítés is könnyebb" című Leader pályázata jóvoltából. Reggel jóga, 

bemelegítés, egészségügyi szűrőprogram és hangtál meditáció, a Palotakertben ügyességi 

játékok, Farkasok brazik jiu- jitsu edzése és helyi táncosok - Basic Táncstúdió és a Hastánc 

Egyesület- produkciói színesítették a délelőttöt. 

 

2020. szept. 21-én 

 „ Táncoljunk együtt a demenciával élőkért”.  Az Emlékház csapata is bekapcsolódott az 

országos kezdeményezésbe. 

 

 2020. Szeptember 28-án hétfőn, Kisfaludy Sándor születésnapja tiszteletére interaktív 

múzeumi órákat szerveztünk. 

A rendezvényt kiemelten a gimnazistáinknak szántuk, de korlátozott számban, előzetes 

regisztrációval fogadtunk érdeklődőket is. 

 

• Az első előadó Zöldy Pál, szociálpedagógus volt, aki Sümeg és Kisfaludy 

kapcsolatáról beszélt.  

 

• A következő órát Németh István Péter költő, irodalomtörténész tartotta, melynek 

témája: Himfy Rózsájának neve.  

 

• Praznovszky Mihály, magyar irodalomtörténész, muzeológus előadásában a szerelmes 

Kisfaludyról hallgattak történeteket a tanulók. 

 

2020.09.11.  

Művészpikniket szerveztünk 

Szinte már hagyománnyá vált, hogy a Kisfaludy Sándor Emlékház szervezésében 

megrendezésre kerül a Művészpiknik. Így történt ebben az évben, szeptember 11-én pénteken 

délután is, csak most a helyszín az újonnan átadott csodálatos környezetet, biztosító 

Ramassetter –ház volt.                  

A rendezvény jó hangulatát megalapozta a Hét vezér téren szervezett Örömtánc.  A 

Ramassetter-ház kapualjában rendezett kiállítás híven tükrözte az Váristálló Alkotó tábor 

szellemiségét. Capári Róbert, Darnay Kálmán nyomán létrehozott alkotótáborában készült 

csodálatos festményekkel a kortárs képzőművészet meghatározó alakjai mutatták be hogyan 

látják városunkat, és a településünk épített örökségét és természeti szépségét.                                      

 

2020.okt.6.- okt.16. között részt vettünk.  Az Országos Könyvtári Napokon. A Könyvtárak az 

emberekért – Ünnepeljünk együtt! projekt keretében mi is izgalmas programokat terveztünk. 

 

Emlékházunk idén is részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatban.  
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2020.10.14. 14.30 

Értékek klubja projektindító - Gimisekkel indítottuk az Értékgyűjtő programunkat  

 

2020.10.16. 15.00 

Fotókiállítás finisszázs – Horváth Orsolya és Bánhelyi József fotókiállításának zárónapja.  

Egy olyan "foto-after-parti"  

 

2020.október 27-én 15.00 órai kezdettel Civilek az Emlékházban - közösségi beszélgetést 

szerveztünk.   

A közösségi beszélgetésünk témái: adventi rendezvények, 2021 évi rendezvények, Leader és 

Kubinyi fejlesztéseink.  

 

December: Adventi akciónk:  

 

Mézeskalács szépségverseny Süss, díszíts, szelfizz!  

Értéktár virtuális kiállítás 

Adventi virtuális fotókiállítás 

Adventi ablakok közösségi kezdeményezés 

Karácsonyfa díszítés 

  

Előadások:  

• A tavaszi home office, virtuális múzeum, digitális oktatási segédanyagok, valamint a 

kiemelt projekt és mintaprojektjei eredményeinek bekapcsolása a múzeumi munkába. 

Szervező: Hajdu Franciska, kulturális menedzser, Laczkó Dezső Múzeum 

• Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületének rendezvényén 

előadások: Karantén múzeum  

• Ramassetter ház interaktív kiállításai  

• Partnerségben a fiatalokkal, KÖSZI konferencia, Taliándörögd 

• Online múzeumok – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém  

• A kultúra szerepe a helyi közösségfejlesztésben – szakmai tapasztalatcserét segítő 

online konferencia - Mit tehet egy Közösségi múzeum elismeréssel büszkélkedő 

muzeális kiállítóhely a közösséggel, a közösségért?    

 

Eredmények  

A pályázati program egy fejlesztési koncepció III. üteme, megvalósítása a további terveinknek, 

mely segítségével biztos alapokat tudunk biztosítani az új, 21. századi kihívásoknak megfelelő 

szemlélet és működési struktúra kialakításához. A fejlesztések hatására nő a látogatottsága az 

emlékháznak, új, innovatív és interaktív szolgáltatással bővítjük az emlékházat, ami hosszú 

távon új célcsoportok, több látogatót és így több bevételt generál.   

A fejlesztés hatására rendszerezetté, letisztulttá, tematizálhatóvá válik az Emlékház 

gyűjteménye. Modern, átlátható, kutatható, fényképes, digitalizált gyűjteményi anyag áll majd 

a látogatók rendelkezésére. 
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Lehetőség nyílik a kiállítások átgondolt, tervezett modernizálására.  

Lehetőség nyílik új állandó vagy időszaki kiállítások rendezésére is.  

Interaktív múzeumi terminálok a fiatalok és családok számára is izgalmassá, eszmészthetőbbé, 

a mai kor vizuális igényeinek megfelelővé teszik az állandó kiállításokat. 

Az interaktivitás segítségével plusz információkkal bővülnek az állandó kiállítások.  

Nő a látogatottság.  

Erősödik a marketing, kommunikáció.  

Helyi lakosokhoz „közelebb” kerül az Emlékház.  

Kialakul egy új, jellemző, jól használható és beazonosítható arculat, mely illeszkedik Sümeg 

város arculatához, de mégis saját identitással rendelkezik.  

Erősödő együttműködések, szakmai kapcsolatrendszer 

Erősödik az együttműködés a helyi oktatási intézményekkel. Nő az ismertsége az emlékház 

kiállításainak, a marketing hatására többen érkeznek a településünkre.  

A programhoz önkéntes módon, a pedagógusokkal együttműködve rendhagyó irodalom, 

történelem és művészettörténelem órákat tervezünk. Ezzel is népszerűsítve a projektet, 

segítségével bevonjuk a diákokat az Emlékház életébe.  

Sajtóanyag 

 

Képek a Szabadságharcból (2020.03.26.) 

http://www.museum.hu/hir/8749/Kepek_a_Szabadsagharcbol_   

Ramassetter Vince: Sümeg mecénása (2020. 04.11.)  

http://www.museum.hu/hir/8862/Ramassetter_Vince_Sumeg_mecenasa?fbclid=IwAR38Jt-myQ_-

SjIsR6nv3lZfdhTVUtqaFz944C4u1OrS0naz_QH-y3wYG7o  

Misztikus India Sümegen (2020.04.21.) 

http://www.museum.hu/hir/8933/Misztikus_India_Sumegen_?fbclid=IwAR0vCIiPPazQrt6bekGk1N_

bnJOhtzl8OZ7e5Cz6k1GnLjEo4WA_xAaroZo 

Szenvedés és szenvedély (2020.04.26.) 

http://www.museum.hu/hir/8962/Szenvedes_es_szenvedely_?fbclid=IwAR28DNn5pIWZX58X-

iPx0E0tJQFdtQSPLnrrxPt2IVBzKri1JBzoLksdNUE  

A rejtélyes Lavater koponya - 3D-ben (2020.04.30.)  

http://www.museum.hu/hir/9023/A_rejtelyes_Lavater_koponya_-_3D-

ben_?fbclid=IwAR2tlP4wSAGeVxwc1MjuT6b77zkLlZ9E7FwOqgIt1ernLfwrfLkz13k9S6c 

Kisfaludy Sándor múzsája hárfázott és verseket írt (2020. 0. 24.)  

http://www.museum.hu/hir/9213/Kisfaludy_Sandor_muzsaja_harfazott_es_verseket_irt 

A sümegi fazekasok csodálatos öröksége (2020. 05. 17.) 

http://www.museum.hu/hir/9147/A_sumegi_fazekasok_csodalatos_oroksege 

Egy romantikus életút tanúi - az utazóládából (2020. 05. 31.) 

http://www.museum.hu/hir/8749/Kepek_a_Szabadsagharcbol_
http://www.museum.hu/hir/8749/Kepek_a_Szabadsagharcbol_
http://www.museum.hu/hir/8862/Ramassetter_Vince_Sumeg_mecenasa
http://www.museum.hu/hir/8862/Ramassetter_Vince_Sumeg_mecenasa?fbclid=IwAR38Jt-myQ_-SjIsR6nv3lZfdhTVUtqaFz944C4u1OrS0naz_QH-y3wYG7o
http://www.museum.hu/hir/8862/Ramassetter_Vince_Sumeg_mecenasa?fbclid=IwAR38Jt-myQ_-SjIsR6nv3lZfdhTVUtqaFz944C4u1OrS0naz_QH-y3wYG7o
http://www.museum.hu/hir/8933/Misztikus_India_Sumegen_
http://www.museum.hu/hir/8933/Misztikus_India_Sumegen_?fbclid=IwAR0vCIiPPazQrt6bekGk1N_bnJOhtzl8OZ7e5Cz6k1GnLjEo4WA_xAaroZo
http://www.museum.hu/hir/8933/Misztikus_India_Sumegen_?fbclid=IwAR0vCIiPPazQrt6bekGk1N_bnJOhtzl8OZ7e5Cz6k1GnLjEo4WA_xAaroZo
http://www.museum.hu/hir/8962/Szenvedes_es_szenvedely_
http://www.museum.hu/hir/8962/Szenvedes_es_szenvedely_?fbclid=IwAR28DNn5pIWZX58X-iPx0E0tJQFdtQSPLnrrxPt2IVBzKri1JBzoLksdNUE
http://www.museum.hu/hir/8962/Szenvedes_es_szenvedely_?fbclid=IwAR28DNn5pIWZX58X-iPx0E0tJQFdtQSPLnrrxPt2IVBzKri1JBzoLksdNUE
http://www.museum.hu/hir/9023/A_rejtelyes_Lavater_koponya_-_3D-ben_
http://www.museum.hu/hir/9023/A_rejtelyes_Lavater_koponya_-_3D-ben_?fbclid=IwAR2tlP4wSAGeVxwc1MjuT6b77zkLlZ9E7FwOqgIt1ernLfwrfLkz13k9S6c
http://www.museum.hu/hir/9023/A_rejtelyes_Lavater_koponya_-_3D-ben_?fbclid=IwAR2tlP4wSAGeVxwc1MjuT6b77zkLlZ9E7FwOqgIt1ernLfwrfLkz13k9S6c
http://www.museum.hu/hir/9213/Kisfaludy_Sandor_muzsaja_harfazott_es_verseket_irt
http://www.museum.hu/hir/9213/Kisfaludy_Sandor_muzsaja_harfazott_es_verseket_irt
http://www.museum.hu/hir/9147/A_sumegi_fazekasok_csodalatos_oroksege
http://www.museum.hu/hir/9267/Egy_romantikus_eletut_tanui_-_az_utazoladabol_
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http://www.museum.hu/hir/9267/Egy_romantikus_eletut_tanui_-_az_utazoladabol_ 

A régmúlt üzenete egy pergamenen (2020. 06. 10.) 

http://www.museum.hu/hir/9358/A_regmult_uzenete_egy_pergamenen_ 

5 láb és 8 hüvelyk kultúra (2020. 06. 24.  

http://www.museum.hu/hir/9442/5_lab_es_8_huvelyk_kultura 

Könyvbéli virágok (2020.07.06.) 

http://www.museum.hu/hir/9539/Konyvbeli_viragok 

Táncos lábak - porcelánból (2020.07.24.) 

http://www.museum.hu/hir/9637/Tancos_labak_-_porcelanbol 

A sümegi motívumkincs – Fazekasok öröksége 

https://mandadb.hu/cikk/1121798/A_sumegi_motivumkincs__Fazekasok_oroksege 

Darnay Kálmán dolgozószobájában 

http://forumhungaricum.hu/kiallitas/darnay-kalman-dolgozoszobajaban/ 

A Sümeg és Vidéke újságban folyamatosan, havonta jelenik meg írásom a közösségi és a 

múzeumi tevékenységről.  

Több mint emlékház a sümegi múzeum 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tobb-mint-emlekhaz-a-sumegi-muzeum-4085968/ 

Számos értékkel büszkélkedhetnek  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/sok-sok-sumegi-ertekkel-buszkelkedhet-a-

telepules-es-lakoi-4057145/ 

Ramassetter ház méltóképpen prezentálja  

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ramassetter-hat-meltokeppen-prezentalja-sumeg-

orokseget-4020635/ 

Információkkal látták el az érdeklődőket a Kisfaludy-emlékház 
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/informaciokkal-lattak-el-az-erdeklodoket-a-

kisfaludy-emlekhaz-munkatarsai-3875558/ 

Sümegi kerámia 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tarlat-mutatja-be-a-sumegi-keramia-tortenetet-

3847032/ 

Értéktár címmel hirdettek fotópályázatot  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ertektar-cimmel-hirdettek-fotopalyazatot-sumegen-

3844326/ 

Fotópályázat  

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elbiralta-a-zsuri-a-sumegi-gesztenyevirag-

fesztivalra-erkezett-fotokat-3772846/ 

Régmúltat idézik  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-regmultat-idezik-a-rendhagyo-modon-lathato-

kepek-3769969/ 

Nem lehetetlenítette el a gazdag programkínálatot a járványhelyzet Sümegen 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nem-lehetetlenitette-el-a-gazdag-programkinalatot-

a-jarvanyhelyzet-sumegen-4218814/ 

http://www.museum.hu/hir/9267/Egy_romantikus_eletut_tanui_-_az_utazoladabol_
http://www.museum.hu/hir/9358/A_regmult_uzenete_egy_pergamenen_
http://www.museum.hu/hir/9442/5_lab_es_8_huvelyk_kultura
http://www.museum.hu/hir/9539/Konyvbeli_viragok
http://www.museum.hu/hir/9637/Tancos_labak_-_porcelanbol
http://www.museum.hu/hir/9637/Tancos_labak_-_porcelanbol
https://mandadb.hu/cikk/1121798/A_sumegi_motivumkincs__Fazekasok_oroksege
http://forumhungaricum.hu/kiallitas/darnay-kalman-dolgozoszobajaban/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tobb-mint-emlekhaz-a-sumegi-muzeum-4085968/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/sok-sok-sumegi-ertekkel-buszkelkedhet-a-telepules-es-lakoi-4057145/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/sok-sok-sumegi-ertekkel-buszkelkedhet-a-telepules-es-lakoi-4057145/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ramassetter-hat-meltokeppen-prezentalja-sumeg-orokseget-4020635/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ramassetter-hat-meltokeppen-prezentalja-sumeg-orokseget-4020635/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/informaciokkal-lattak-el-az-erdeklodoket-a-kisfaludy-emlekhaz-munkatarsai-3875558/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/informaciokkal-lattak-el-az-erdeklodoket-a-kisfaludy-emlekhaz-munkatarsai-3875558/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tarlat-mutatja-be-a-sumegi-keramia-tortenetet-3847032/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tarlat-mutatja-be-a-sumegi-keramia-tortenetet-3847032/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ertektar-cimmel-hirdettek-fotopalyazatot-sumegen-3844326/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ertektar-cimmel-hirdettek-fotopalyazatot-sumegen-3844326/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elbiralta-a-zsuri-a-sumegi-gesztenyevirag-fesztivalra-erkezett-fotokat-3772846/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elbiralta-a-zsuri-a-sumegi-gesztenyevirag-fesztivalra-erkezett-fotokat-3772846/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-regmultat-idezik-a-rendhagyo-modon-lathato-kepek-3769969/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-regmultat-idezik-a-rendhagyo-modon-lathato-kepek-3769969/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nem-lehetetlenitette-el-a-gazdag-programkinalatot-a-jarvanyhelyzet-sumegen-4218814/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nem-lehetetlenitette-el-a-gazdag-programkinalatot-a-jarvanyhelyzet-sumegen-4218814/
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További fejlesztések 

Az elkészült terv alapján benyújtásra került 2020. évben is a Kubinyi Ágoston programunk. A 

tervezett IV. ütem projekt 3 millió Ft támogatásban részesült.  

Himfy Pont -  Ifjúsági közösségi pont kialakítása a Kisfaludy Emlékházban 
Projekt teljes költségvetése: 3 333 000 Ft 
Önerő: 333 300 Ft  

 
A közösségi tér pályázatunk első felét már megvalósítottuk, abból alakítottuk a vetítő termet, amit 

nagyon sok jó dologra tudunk használni. Előadások, közösségi beszélgetések, civil képzés, 

könyvbemutató és rendhagyó irodalom, történelem és angol órák.  

Beszereztünk egy projektort, 15 db fotelt, wifit építettünk ki.  

Ebből a projektból még hátra van az információs terminál és rajta lévő tartalom megvalósítása, kis-

asztalok és galériasín, installáció, világítás beépítése,  

2 millió Ft értékben.  

 

Turisztikai kínálat fejlesztése a Kisfaludy Emlékházban 
Projekt teljes költségvetése: 7 000 000 Ft 
Önerő: 2 000 000 Ft 
 

A projekt célja az Emlékház, mint épített örökség elektromos hálózatának megújítása és 

kapcsolódó felújítási munkák megvalósítása.  

A turisztikai jellegű programban lehetőség nyílik kiegészítő jelleggel turisztikai attrakciót 

fejleszteni, az udvarra túraútvonal leírásokat, ajánlókat készíteni, akár egy új, Kisfaludy útja 

túraútvonalat kialakítani, egy múzeumi játékot fejleszteni, mely szolgáltatás bővítéssel 

látogatószám- és bevétel növekedést érhetnénk el. 

A turisztikai program kiegészíti a már benyújtásra került közösségi bázis kialakítását célzó 

Leader pályázatot. 

Pénzügyi összefoglaló  

 

Megvalósult tevékenységek, szerződés alapján 

Kivitelező: FÖLD-NYELV TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, 

KÉPVISELŐ: TÓTH G PÉTER KURÁTOR  

 

Feladatsorok tételezve: 

Eszköz Leírás  bruttó 

Mesélő 

festmény 

A képernyőn futó tájékozató tartalom készítése (szerkesztése, 

vágás). Öt festmény - öt történet 
                381 000 HUF  

Versetüdök 
A képernyőn futó tájékozató tartalom készítése (szerkesztése, 

vágás) Somló, Sümeg, Szigliget versekben és képekben 
                  264 800 HUF  



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 

 

15 
 

Hangjáték Mp3 lejátszó mozgásérzékelővel kombinálva                     127 000 HUF  

Hangjáték Hangzóanyagok előállítása, vágása, jogdíjai                       190 500 HUF  

Hangjáték Mp3 lejátszó mozgásérzékelővel kombinálva                         254 000 HUF  

Hangjáték Hangzóanyagok előállítása, vágása, jogdíjai                        381 000 HUF  

Kérők 

jelentválasztó 

Nagyképernyős TV; FULL HD LCD TV  LG 43LJ500V 40-43"; 

Pendrive; Kingston DT3-100 16GB ; TV tartó; Fali LCD tartó 

konzol 

                       317 500 HUF  

Kérők 

jelentválasztó 
Nagyképernyős TV konzol bútor                        292 100 HUF  

Kérők 

jelentválasztó 

A képernyőn futó tájékozató tartalom készítése (szerkesztése, 

vágás). Kisfaludy Károly: "Kérők" tévéjátékból 3-4 jelenet 

(egyenként 5-7 perc) Jogdíjak rendezése 

                      254 000 HUF  

Hangjáték Hangzóanyagok előállítása, vágása, jogdíjai                     38 100 HUF  

                     2 500 000 HUF  

 

Fotódokumentáció 

Mp3 lejátszó 4 db  
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TV, konzol (1db) és mesélő festmények (éltere kelt festmények LCD.tvn) 5 db  

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 

 

17 
 

Tartalmak 

 

Kisfaludy Károly, kérők  

  

 
 

 
 

 

 

Somló, Sümeg, Balaton képekben 
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Hangzó anyagok  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

   

 



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 

 

19 
 

 

Arculat és versek  

       

 

Sümeg, 2021. 01. 19.  

 

       Végh László polgármester  


