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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 II. ütem  

Teljes név: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház  

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

Szakmai koordinátor: Oszkai Réka  

Szerződésszám: 36387-2/2017/KOZGYUJT 

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 

 

2018. szeptemberében elnyert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Kubinyi 

Ágoston Program támogatásával megvalósítottuk a Kisfaludy Sándor Emlékház állandó 

kiállításainak fejlesztésének következő 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.  
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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.  

 

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 folytatjuk 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 II. 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.  
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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  

8. Darnay Kálmány gyűjteménye 

9. Új kiállítások 

10. Örökségünk: A gyűjtemény arcai  

 

Az állandó kiállítások megújításának megvalósítása során elvégzett feladatok 

 

 

 
 

A tervezett fejlesztési koncepciónk II. 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 Kubinyi programunk II. ütemének megvalósítási időszakában kaptuk a hírt, hogy az 

elektromos hálózat felújítására irányuló Leader pályázatunk nyert. A beruházás megvalósítása 

2020. első fél évében lezárul.  
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A Kubinyi pályázatból beszerzett eszközöket azokban a kiállítótermekbe szeretnénk 

kihelyezni, melyeket érint az elektromos hálózat felújítása.  

 

Beszerzett eszközök 

 

A támogatással sikerült két komplex múzeumi eszközt is beszerezni, a pályázat és szerződés 

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

 

Kérők jelenetválasztó és Régi gyűjteményi terminál:  

A gyűjteményi terminál a falra kerül felhelyezve, antracit bútorlapra függőlegesen rögzítve. A 

mesélő festményeket és Kisfaludy Károly, Kérők tévéjátékból kiragadott bemutató slide show 

jellegű diavetítés folyamatosan működik.  

Elemei:  

• 1 db LCD tv  

• 1 db bútor 

• 1 db szoftver és tartalom  

Térképes terminál 

A Kisfaludy utazásait bemutató térképfal vezérlő több egységből áll.  

• 5 db 50*50 festett fali és térbeli doboz, dobozvitrin, posztamens 

• 2 db képernyő, 1 lcd tv, 1 érintőképernyős monitor 

• Múzeumi terminál bútora – antracit szürke bútorlapból, két részből összeállítva  

• Az attrakcióhoz kapcsolódnak a szoftver, tartalom és grafikai elemek is. 

• print grafikai felületek, térkép 

 

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 
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• 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 kiállítási koncepciót egy nyílt nap keretében bemutattuk a képviselő testület számára.  

Megnyitót a folyamatban lévő projektjeink (beszámoló 7-8. oldal) megvalósítása után – 

várhatóan 2020. szeptemberében, Kisfaludy születésnapjához kötött Himfy rendezvényen  

szeretnénk szervezni.  

 
Látogatószám  

 

Látogatószámunk évről évre növekedést mutat. A rendezvények, iskolai foglalkozások is 

hozzájárulnak a fejlesztések magvalósítása mellett ahhoz, hogy egyre többen látogatják az 

emlékházat. A 2018. évi összes látogatószámunk (fizető látogató, ingyenes belépésre jogosult 

látogató, rendezvények, programok látogatói) 3 870 fő volt.  

2019-ben összes látogatónk (fizető látogató, ingyenes belépésre jogosult látogató, 

rendezvények, programok látogatói) 4 507 fő volt. A fejlesztés hatására szeretnénk tartani ezt 

a 4 000 fő fölötti látogatószámot.  

 

Programjaink   

 

Számtalan rendezvényt bonyolítottunk le 2018-2019. évben.  

 

2018-ban 7 db időszaki kiállítást rendeztünk. 22 db rendezvényünk volt, 1 db publikáció 

készült, 1 alkalommal szerepeltünk országos tv műsorban, 800 tárgy lett digitalizálva.   

 

2019-ben 9 db időszaki kiállítást rendeztünk. 27 db rendezvényünk volt, 57 db cikk jelent 

meg rólunk, 3 db publikáció készült, 2 alkalommal szerepeltünk országos tv műsorban, 1200 

db tárgyunk került digitalizálásra. Közösségi múzeum elismerésben részesültünk.  

 

Időszaki kiállások, múzeumpedagógiai foglakozások, rendhagyó órák, hagyományokhoz 

kapcsolódó foglalkozások, múzeumi játékok, versmondó verseny, fotópályázat, fiatalok 

közreműködésével magvalósuló koncertek, kiállítások, családi programok melyek végig 

kísérték szakmai munkánkat.  
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Működésünk során kiemelkedő fontosságúnak tartjuk egy olyan iskola- és látogatóbarát 

szemléletű intézmény kialakítását, mely alapvetően a tanuló ifjúság számára jelent oktatási-

képzési lehetőséget, ugyanakkor minden korosztály számára biztosítja az élethosszig tartó 

tanulás lehetőségét.  

 

A céljaink eléréséhez kapcsolódnak az intézményünk rendezvényei, szakmai programjai is, 

melyek több generáció és célcsoport hozzáférését teszik lehetővé kulturális örökségünkhöz.  

Ennek érdekében kapcsolódunk országos rendezvényekhez is, mint a Múzeumok Éjszakája, 

Mozaiktúra, Múzeumok Őszi Fesztiválja. Városi rendezvényekhez, fesztiválokhoz, mint 

Gesztenyevirág Fesztivál, Jakab napok, Szüreti fesztivál.  

Sajtóanyag 

2019. 11. 18.  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/izgalmas-fejlesztesek-ele-nez-sumeg-3205146/ 

2019. 11. 19.  

http://sumegonline.hu/kozelet/fejlesztesek-palyazatok/interaktiv-kiallitasok-turisztikai-  

attrakciok-fejlesztese/ 

További fejlesztések 

 

Az elkészült terv alapján benyújtásra került 2019. évben is a Kubinyi Ágoston programunk. A 

tervezett III. ütem projekt 2,5 millió Ft támogatásban részesült. A projektünkben a 

megfogalmazott fejlesztési koncepció harmadik ütemét valósítjuk meg, 2019 évben.  

Kubinyi Ágoston Program 

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  

Projekt teljes költségvetése: 2 500 000 Ft  

 

NKA örökségvédelmi (épületfejlesztés) 

Projekt címe: A KISFALUDY EMLÉKHÁZ, MINT VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ 

ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, 

TETŐSZERKEZETÉNEK RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSA 

Projekt teljes költségvetése: 2 222 222 Ft  

Önerő: 222 222 Ft  

A csökkentett támogatás miatt a tető állagmegóvása valósul meg a projektből.  

 

 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/izgalmas-fejlesztesek-ele-nez-sumeg-3205146/
http://sumegonline.hu/kozelet/fejlesztesek-palyazatok/interaktiv-kiallitasok-turisztikai-%20%20attrakciok-fejlesztese/
http://sumegonline.hu/kozelet/fejlesztesek-palyazatok/interaktiv-kiallitasok-turisztikai-%20%20attrakciok-fejlesztese/
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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, szereződés alapján 

Kivitelező: FÖLD-NYELV TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, 

KÉPVISELŐ: TÓTH G PÉTER KURÁTOR  

 

Feladatsorok tételezve: 

Feladat  Leírás Elvégzett feladatok  Bruttó összeg  

Hardver  

Közepes képernyős LCD TV 

Térképfal vezérlő  

FULL HD LCD TV (23") - 

Samsung  UE23M5002AKXXH 

Full HD LED , Pendrive: 

Kingston DT3-100 16GB, bútor 

 

317 500  

Bútor  Bútor Térképfal vezérlő  254 000  

Bútor  

Dobozvitrinek 

Fali dobozvitrinek és 

posztamensek (átlagban 50x50 

cm) fújt, festett bútorlap 

311 150  

Grafika  Grafika 6 nm (térképfal, egyedi matrica) 152 400  

Hardver  
Nagyképernyős TV 

Kisfaludy Károly festményfilmek 

Nagyképernyős TV; FULL HD 
 317 500  
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LCD TV  LG 43LJ500V 40"; 

Pendrive; Kingston DT3-100 

16GB ; TV tartó; Fali LCD tartó 

konzol 

Bútor  Nagyképernyős TV konzol bútor Bútor   254 000   

Szoftver és 

tartalom  
Térképes tartalom 

Úticélválasztó, állomásfilmek, 

fogsági helyszínek filmjei 
254 000  

Grafika Grafika  5 nm (fali nagymolinók)  127 000  

Grafika  Grafika 6 nm (fali nagymolinók)  152 400  

Hardver  

Nagyképernyős TV 

Régi gyűjtemény és Kisfaludy 

festmények terminál  

Nagyképernyős TV; FULL HD 

LCD TV  LG 43LJ500V 40"; 

Pendrive; Kingston DT3-100 

16GB ; TV tartó; Fali LCD tartó 

konzol 

300 990  

Bútor  Nagyképernyős TV konzol bútor Régi gyűjtemény terminál 254 000  

Tartalom  
Darnay gyűjtemény 

Tartalom: tárgyfotók, 

festményanimáció, kisfilmek  
114 300  

Installáció  
Installáció  

Plexi tartók, műtárgytartó elemek 

elkészítése, installálása. 
 190 500  

   2 999 740  
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Fotódokumentáció 

 

Installációs bútorok 

 
fa installációs tároló ládák (térképes tematika) 

 
1 szett 

 
posztamens 1 db 

 
kisebb, rakásolható posztamens bútorok 1 szett 

 
3 db nyitott dobozvitrin posztamensek 30x  30 x 40 cm 
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Térképes terminál (bútor, installáció, képernyő felület, kisfilmek lejátszására, lcd tv) 

 

 

 

  

 

 

 

Adatbázisból behívott szövegek:  

 

   

 

Helyszín, térképi állomáspont és 

naplóidézet jelenetválasztó 

Képernyőtervek és zoomolható Európa-

térkép a XVIII-XIX. század fordulójáról 

Kisfaludy naplóbejegyzései alapján 

(megtett táv, eltelt nap, dátum és helyszín 

szerint) 

 

  



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 

 

12 
 

Grafikai felületek a térképes terminál és térképfal kiegészítő tematika hordozójaként  

9 db nagyméretű 90-100-120 cm x 210-250 cm magas, sodronyozással rögzített panelek 

 

   



 
Ahol az irodalom, a művészet és a történelem összeér 
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Darnay régi gyűjtemény, „Kérők” kisfilm jelenetválasztó és Festményfilmek terminál 


