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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 IV. ütem  

Teljes név: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház  

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

Szakmai koordinátor: Császár Klára  

Szerződésszám: 33325-2/2019/MUZEUM 

Elnyert támogatási összeg: 3 000 000 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, IV. ütemét. A projekt helyi koordinálója és kapcsolattartója Oszkai Réka a 

Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója volt, majd bekapcsolódott 

Császár Klára  az emlékház szakmai vezetője is.  

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 kiállítótermek és iroda helyiségek falai kerültek kijavításra, 

festésre. A termek kifestését követően padlószőnyegek el lettek távolítva és az alattuk lévő hajópadló 

megfelelő felületkezelése zárta a fejlesztést.  

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 megvalósítását, majd 

2021-ben a IV. ütemet is befejeztük. 

2020-ban Leader támogatásból létrejött egy közösségi- vetítő terem.  

 

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.  
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A fejlesztésünk IV. 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 tematikák,  gondolatiság : A  „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 terveket ütemeztük, a Kubinyi Ágoston Program és más pályázat források 

igénybevételével megterveztük 2022-ig az infrastrukturális és tartalmi fejlesztéseket.  

 

Tematika:  

• Az udvar: Könyvbéli virágok  

• A ház és a város  

• Romantikus táj 

• Ifjúkor: Kaland és utazás 

• Legénykor: Szeretett lányok 

• Férfikor: Asszony a háznál 

• Öregkor: Kultúrszomj 

• Kultusz és mítosz: A Kisfaludy hagyaték  

• Darnay Kálmán gyűjteménye 

• Új kiállítások 

• Örökségünk: A gyűjtemény arcai  

 

Az állandó kiállítások megújításának megvalósítása során elvégzett feladatok 

 

A feladat az alábbi tételekkel részletezve teljesült: 

Feladat / 

téma 

Eszközök Mennyi 

ség 

Nettó 

összes  

ÁFA 

Habosított pvc lapon printelt felületek digitális képi 

szerkesztése, szövegek tördelése, korrektúrája, 

nyomtatása 4 témakörben (LEGÉNYKOR: 

SZERETETT LÁNYOK) Tervezett és kivitelezett 

technológia: 40x70 cm-es 4-szín nyomat, 1x4 táblán 

szétosztva / 40 x 250 cm vászon ponyva 1-1 cm 

oldalsó kifutóval, 3-3 cm-es ragasztott 

visszahajtással 1 cm-es alumínium rúd átbújtatás 

hoz előkészítve 

4 

tétel 

160 000 43 200 

Habosított pvc lapon nyomtatott felületek digitális 

képi szerkesztése, szövegek tördelése, korrektúrája, 

nyomtatása 4 témakörben (FÉRFIKOR: ASSZONY 

A HÁZNÁL) Tervezett és kivitelezett technológia: 

40x70 cm-es 4-szín nyomat, 2x4 táblán szétosztva 

4 

tétel 

160 000 43 200 

Szoftver és 

tartalomgyártás a 

LEGÉNYKOR: 

SZERETETT 

LÁNYOK 

tematikához 

illesztve:  

A képernyőn futó tájékoztató 

tartalom (szövegek) 

készítése, 

Képernyőn futó képi tartalom 

(képszerkesztés, animáció) 

készítése Kisfaludy S. 

kártyáiból. 

1 

tétel 

427 205 115 345 
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Az interaktív játék 

összeállítása, grafikai 

tervezése a korábban használt 

arculati elemek 

felhasználásával; 

rendszerterve, programozása, 

szoftveres összeállítása és 

kivitelezése 

1 

tétel 

550 000 148 500 

Hardver és 

beépített bútor 

eszköz a 

LEGÉNYKOR: 

SZERETETT 

LÁNYOK szoftver 

és tartalom 

használatához, 

futtatásához  

Hardver 23"-os 

érintőképernyő, és mini PC a 

kártyajáték futtatását biztosító 

IT eszköz (1 év gyártói 

garanciával) „Iyama típus”, 

elektromos betápra 

(bekapcsolásakor) 

automatikusan induló és 

kikapcsoló rendszerrel, 

tartalom futtatás offline 

üzemmódra optimalizálva, 

utóbb távmenedzsmentre 

előkészítve. 

1 

tétel 

350 000 94 500 

Hardvert befoglaló és a 

kiállítás tervezett stílusához 

illeszkedő bútor (egylábas stíl-

összecsukható asztal a mini 

PC, rejtett tokjának 

kialakításával, elektromos 

kábelek strukturált 

kivezetésével, elrejtésével. 

1 

tétel 

350 000 94 500 

LEGÉNYKOR: 

SZERETETT 

LÁNYOK  

Plexi tartók, műtárgy tartó 

elemek szettjének elkészítése, 

installálása. Ennek 

részletezése: 

• 3x7 db 14,8x10,5cm 

(A6-ös) méretű 

műnyomó karton 

• 3x8 db 14,8x21cm 

(A5-ös) méretű 

műnyomó karton 

• 3x6 db db 8x8cm 

méretű vynil öntapadó 

fólia „matrica” logó 

• 3x4 db kivágható 

kártyalap 42x29,7 cm 

méretben vynil 

öntapadó fólia 

hordozón 

• A5-ÖS ASZTALI 

LAPTARTÓ fekvő 

3x3 db 

3 

egységnyi 

csomag 

(1-1 csomag 

tételes 

részletezése 

balra) 

165 000 44 550 
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• A5-ÖS ASZTALI 

LAPTARTÓ 

derékszögű 3x10 db 

• FALI LAPTARTÓ, 

FEKVŐ A6-OS 3x10 

db 

• A5-ÖS FALI 

LAPTOK 3x10 db 

• 3XA5-ÖS összetett 

ASZTALI 

LAPTARTÓ 3x1 db 

• A5-ÖS ASZTALI 

LAPTARTÓ fekvő 

3x10 db 

• 3x1 db 30x30x30 cm-

es üvegvitrin 

• 3x1 db 20x20x25 cm-

es üvegvitrin 

• 20x30x20 cm-es 

üvegvitrin 

FÉRFIKOR: 

ASSZONY A 

HÁZNÁL 

(Hanganyagok) 

Szegedy Róza és Kisfaludy 

Sándor megismerkedését 

bemutató, rendezvényekre 

szabott hanganyag tartalom 

összeállítása, vágása Eötvös 

Károly utazás a Balaton körül 

írása és Kisfaludy Sándor 

költeményei felhasználásával. 

(mp3 tartalom drive-ra és 

USB kulcs adathordozóra 

másolva, lejátszási opciók a 

rendezvényterem okos-TV, 

Tájköltészeti projektoron 

üzemelő készülékén, a fali 

képernyőn, mini médialejátszó 

egységen. 

1 

tétel 

200 000 54 000 

Összesen:  2.362.205 637.795 

 

 

Célcsoport 

Az Emlékház látogatói célcsoportja jellemzően két típusra bontható. 

• 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 

• Városba látogató turisták 



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 

 

5 
 

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 látogatja 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, foglalkozásokat igényelnek. 

         

Megnyitó 

         

A vírushelyzet miatt nem tudtunk megnyitót tartani. A Sümeg és Vidéke és a Napló újságban 

folyamatosan számoltunk be a fejlesztésekről.  

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

időszakban sok látogató érkezett hozzánk, de a vírus helyzet miatt a rendezvények és iskolai 

foglalkozások töredéke valósult meg. 

  

2021-ban összes látogatónk (fizető látogató, ingyenes belépésre jogosult látogató, rendezvények, 

programok látogatói) 2 494 fő volt.   

A látogatószám kiesését online tartalmak gyártásával és folyamatos megosztásával pótoltuk. Online 

kiállítás megnyitónkat, virtuális kiállításainkat több ezren megtekintették. 

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

Decemberben a közösségi oldalakon közel 40 000 látogató volt. Összes elérésünk 2021 évben több 100 

000 volt. 

A Kisfaludy Sándor Emlékház Facebook profilján 2021. évben 2,6 E követőnk van. 

 

Programjaink         

 

• 2021.01.19. Kultúra napi vetélkedő egy hétig az interneten. Kisfaludy Sándor és Szegedy 

Róza életéből vett kérdésekkel.  

• 2021.01.22. Magyar kultúra napja  

• 2021.02.14. Bálint napi irodalmi vetélkedő - HIMFY szerelmei 

• 2021.03.15.Megemlékezéseket jelentettünk meg a sümegi márciusi hősökről : Kisfaludy 

Móric, Horváth János illettve Entz Ferenc sümegi hősökről. 

• 2021 04.01.  

#közösség #együttkönnyebb #ünnep #tojásfa 

Aktívan is részt vettünk az ünnepi készülődésben közösségi tojásfát készítettünk. 

• 2021.04.06. HIMFY VERSÜNNEP On-line 

• 2021.04.19. Zsolnay Vilmos születésnapjára emlékeztünk. 

• 2021.04.23. A MAGYAR NYELV NAPJA 

• 2021. 04. 25. "Vadászat fényképezőgéppel" fotópályázat On-line 

• 2021. 05.28. Fotópályázat eredményhirdetés 

• 2021.06.25. Múzeumok éjszakája  

• 2021.július 31.  Levendula udvar  kézműves családi játszóház 

• 2020. szept. 04. SÜMEGI SZÜRET 

• 2021.09.11. Érzékenyítő nap 

• 2021.szept. 10. Művészpikniket szerveztünk 

• 2021.09.18. A Kulturális Örökség Napjai apropóján Kisfaludy nyomában címmel helytörténeti 

sétát szerveztünk.  

• 2021.09.24. 249. születésnapi Himfy programsorozat. 

• 2021. 09.25. Vollein Ferenc festőművész „Színek az égből” című könyv bemutatója  

• 2021.október 22 “Egy nép kiáltott. Azután csend lett.”. 

• 1956-os kiállítás dokumentumok alapján 
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• 2021. október  26. ADVENTI CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLUTÁN 

  

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 

• A kultúra szerepe a helyi közösségfejlesztésben – szakmai tapasztalatcserét segítő online 

konferencia - Mit tehet egy Közösségi múzeum elismeréssel büszkélkedő muzeális kiállítóhely 

a közösséggel, a közösségért?    

• 2021. október 13. KIHÍVÁSBÓL LEHETŐSÉG – MÚZEUMI FEJLESZTÉSEK A 

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY OKOZTA PANDÉMIÁS HELYZET ALATT 

• 2021. szeptember 09. ,,MEGLÉVŐ TÚRAÚTVONALAK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ 

RENDEZVÉNY INTERAKTÍV KIÁLLÍTÓTEREK - PROFILTISZTA KÍNÁLAT, 

SZAKMAI MEGÚJULÁS A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓBŐVÍTÉS ÉRDEKÉBEN 

• 2021. szeptember 06. DARNAY ALKOTÓTÁBOR – DARNAY PALETTÁK ÉS 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK 

• 2021. FEBRUÁR 23. - A KULTÚRA SZEREPE A HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSBEN – 

SZAKMAI TAPASZTALATCSERÉT SEGÍTŐ ONLINE KONFERENCIA 

 

Eredmények 

A pályázati program egy fejlesztési koncepció IV. 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. 

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, befogadóbbhatóvá teszik, 

a mai kor vizuális igényeihez alakítják 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 

művészet történelem órákat tervezünk. Ezzel is népszerűsítve a projektet, segítségével bevonjuk a 

diákokat az Emlékház életébe. 

 

Sajtóanyag 

■ 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.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ertektar-cimmel-hirdettek-fotopalyazatot-sumegen-3844326/&sa=D&source=editors&ust=1641837129874328&usg=AOvVaw2nh2CZgGVpuj0gEIBTZHEJ
https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/ertektar-cimmel-hirdettek-fotopalyazatot-sumegen-3844326/&sa=D&source=editors&ust=1641837129874328&usg=AOvVaw2nh2CZgGVpuj0gEIBTZHEJ
https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elbiralta-a-zsuri-a-sumegi-gesztenyevirag-fesztivalra-erkezett-fotokat-3772846/&sa=D&source=editors&ust=1641837129874934&usg=AOvVaw3B3ODLjd6dgcfHTii7YQ7N
https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elbiralta-a-zsuri-a-sumegi-gesztenyevirag-fesztivalra-erkezett-fotokat-3772846/&sa=D&source=editors&ust=1641837129874934&usg=AOvVaw3B3ODLjd6dgcfHTii7YQ7N
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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/ 

■ A REJTÉLYES LAVATER KOPONYA 3D-BEN 

https://www.innoteq.hu/referenciak/rejtelyes-lavater-koponya-3d-ben 

■ Arcisme, phrenológia, tulajdonságok, játékos megismerése  

■ KISFALUDY SÁNDOR ÉS A TÁJKÖLTÉSZET 

https://www.innoteq.hu/referenciak/kisfaludy-sandor-es-tajkolteszet 

■ Versek, túrák, drónfelvételek – költészet, irodalom másképpen   

https://www.youtube.com/watch?v=5RhS6U3eoUM 

■ Kisfaludy kártyajáték  

https://www.innoteq.hu/referenciak/kisfaludy-sandor-kartyajatek 

 

További fejlesztések 

 

Rendhagyó támogatás EMMI  

Az épület komplex felújításhoz szükséges Terv- és örökségvédelmi dokumentációk elkészítésének 

támogatása: tartalmazza a következő tevékenységeket:  építéstörténeti tudományos dokumentáció, 

kutatási és restaurálási tervek, faldiagnosztika, fa szakértői vélemény, építészeti, gépészeti és 

villamossági engedélyezési és kiviteli tervek, statikai szakvélemény, belső gázterv, akadálymentesítési 

terv, energetikai tanúsítványok elkészítése.  

Támogatás: 9 334 500 Ft  

 

Pénzügyi összefoglaló 

Megvalósult tevékenységek, szerződés alapján 

Kivitelező: FÖLD-NYELV TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, KÉPVISELŐ: 

TÓTH G PÉTER KURÁTOR  

 

A feladat az alábbi tételekkel részletezve teljesült: 

Feladat / 

téma 

Eszközök Mennyi 

ség 

Nettó 

összes 

ÁFA 

Habosított pvc lapon printelt felületek digitális képi 

szerkesztése, szövegek tördelése, korrektúrája, 

nyomtatása 4 témakörben (LEGÉNYKOR: 

SZERETETT LÁNYOK) Tervezett és kivitelezett 

technológia: 40x70 cm-es 4-szín nyomat, 1x4 táblán 

szétosztva / 40 x 250 cm vászonponyva 1-1 cm 

oldalsó_kifutóval, 3-3 cm-es ragasztott visszahajtással 

1 cm-es alumínium rúd átbújtatáshoz előkészítve 

4 

tétel 

160 000 43 200 

Habosított pvc lapon nyomtatott felületek digitális 

képi szerkesztése, szövegek tördelése, korrektúrája, 

nyomtatása 4 témakörben (FÉRFIKOR: ASSZONY A 

HÁZNÁL) Tervezett és kivitelezett technológia: 

40x70 cm-es 4-szín nyomat, 2x4 táblán szétosztva 

4 

tétel 

160 000 43 200 

Szoftver és 

tartalomgyártás a 

LEGÉNYKOR: 

SZERETETT 

LÁNYOK 

A képernyőn futó 

tájékoztató tartalom (szövegek) 

készítése, 

Képernyőn futó képi tartalom 

(képszerkesztés, animáció) 

készítése Kisfaludy S. kártyáiból. 

1 

tétel 

427 205 115 345 

https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-regmultat-idezik-a-rendhagyo-modon-lathato-kepek-3769969/&sa=D&source=editors&ust=1641837129875423&usg=AOvVaw1To0MVD9PFZRmPdQZ_yn3r
https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-regmultat-idezik-a-rendhagyo-modon-lathato-kepek-3769969/&sa=D&source=editors&ust=1641837129875423&usg=AOvVaw1To0MVD9PFZRmPdQZ_yn3r
https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nem-lehetetlenitette-el-a-gazdag-programkinalatot-a-jarvanyhelyzet-sumegen-4218814/&sa=D&source=editors&ust=1641837129875993&usg=AOvVaw0R3LnOozMu6gOR2v26pUL5
https://www.google.com/url?q=https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nem-lehetetlenitette-el-a-gazdag-programkinalatot-a-jarvanyhelyzet-sumegen-4218814/&sa=D&source=editors&ust=1641837129875993&usg=AOvVaw0R3LnOozMu6gOR2v26pUL5
https://www.innoteq.hu/referenciak/rejtelyes-lavater-koponya-3d-ben
https://www.innoteq.hu/referenciak/rejtelyes-lavater-koponya-3d-ben
https://www.innoteq.hu/referenciak/kisfaludy-sandor-es-tajkolteszet
https://www.innoteq.hu/referenciak/kisfaludy-sandor-es-tajkolteszet
https://www.youtube.com/watch?v=5RhS6U3eoUM
https://www.youtube.com/watch?v=5RhS6U3eoUM
https://www.youtube.com/watch?v=5RhS6U3eoUM
https://www.innoteq.hu/referenciak/kisfaludy-sandor-kartyajatek
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tematikához 

illesztve: 

Az interaktív játék 

összeállítása, grafikai 

tervezése a korábban használt 

arculati elemek felhasználásával; 

rendszerterve, 

programozása, szoftveres 

összeállítása és kivitelezése 

1 

tétel 

550 000 148 500 

Hardver és 

beépített bútor 

eszköz a 

LEGÉNYKOR: 

SZERETETT 

LÁNYOK 

szoftver és 

tartalom 

használatához, 

futtatásához 

Hardver 23"-os érintőképernyő, 

és mini PC a kártyajáték 

futtatását biztosító IT eszköz (1 

év gyártói garanciával) „Iyama 

típus”, elektromos betápra 

(bekapcsolásra) automatikusan 

induló és lekapcsoló rendszerrel, 

tartalomfuttatás off-line 

üzemmódra optimalizálva, utóbb 

távmenedzsmentre előkészítve. 

1 

tétel 

350 000 94 500 

Hardvert befoglaló és a kiállítás 

tervezett stílusához illeszkedő 

bútor (egylábas stíl-

összecsukható asztal a mini PC, 

rejtett tokjának kialakításával, 

elektromos kábelek strukturált 

kivezetésével, elrejtésével. 

1 

tétel 

350 000 94 500 

LEGÉNYKOR: 

SZERETETT 

LÁNYOK 

Plexi tartók, műtárgytartó elemek 

szettjének elkészítése, 

intsallálása. Ennek részletezése: 

• 3x7 db 14,8x10,5cm (A6-

ös) méretű műnyomó 

karton 

• 3x8 db 14,8x21cm (A5-

ös) méretű műnyomó 

karton 

• 3x6 db db 8x8cm méretű 

vynil öntapadó fólia 

„matrica” logó 

• 3x4 db kivágható 

kártyalap 42x29,7 cm 

méretben vynil öntapadó 

fólia hordozón 

• A5-ÖS ASZTALI 

LAPTARTÓ fekvő 3x3 

db 

• A5-ÖS ASZTALI 

LAPTARTÓ derékszögű 

3x10 db 

• FALI LAPTARTÓ, 

FEKVŐ A6-OS 3x10 db 

• A5-ÖS FALI LAPTOK 

3x10 db 

3 

egységnyi 

csomag 

(1-1 csomag 

tételes 

részletezése 

balra) 

165 000 44 550 
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• 3XA5-ÖS összetett 

ASZTALI LAPTARTÓ 

3x1 db 

• A5-ÖS ASZTALI 

LAPTARTÓ fekvő 3x10 

db 

• 3x1 db 30x30x30 cm-es 

üvegvitrin 

• 3x1 db 20x20x25 cm-es 

üvegvitrin 

• 20x30x20 cm-es 

üvegvitrin 

FÉRFIKOR: 

ASSZONY A 

HÁZNÁL 

(Hanganyagok) 

Szegedy Róza és Kisfaludy 

Sándor megismerkedését 

bemutató, rendezvényekre szabott 

hangzóanyag tartalom 

összeállítása, vágása Eötvös 

Károly utazás a Balaton körül 

írása és Kisfaludy Sándor 

költeményei felhasználásával. 

(mp3 tartalom drive-ra és USB 

kulcs adathordozóra másolva, 

lejátszási opciók a 

rendezvényterem okos-TV, 

Tájköltészeti projektoron 

üzemelő készülékén, a fali 

képernyőn, mini médialejátszó 

egységen. 

1 

tétel 

200 000 54 000 

Összesen:  2.362.205 637.795 

 

Fotódokumentáció        
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Sümeg, 2022.. 01. 11. 

                                                        Végh László polgármester 

 

 


