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„A Rippl-Rónai Megyei Hatókör ű Városi Múzeum új arculatának, intézményi 
imázsának kialakulását szolgáló projekt megvalósítása”  

marketing terv 
 
 
 
I. Összefoglaló 
 
A marketingterv a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum arculatának, intézményi imázsának 
megújulását célzó fejlesztésekhez készült. Célja, hogy a múzeum jelenlegi helyzetének, 
kiállításainak és szolgáltatásainak számbavételével, lehetőségeinek feltárásával meghatározza 
azokat az irányokat, módszereket, melyek segítségével a múzeum termékei, kínálata a 
jelenleginél jobban értékesíthetőbbé válnak. 
 
II. A múzeum küldetése  
 
A múzeum elsődleges feladata a kulturális örökség védelme, az örökségelemek tudományos 
módszerekkel való felkutatása, számbavétele, értékelése, az utókor számára történő 
megőrzése, hozzáférhetővé tétele. 
Ugyanakkor ma már nem elegendő az örökség elemek védelme, a múzeumokban őrzött 
emlékek hagyományos formájú bemutatása, hanem a javak megmentésén és megőrzésén túl 
az azokban rejlő tudást, értéket a lehető legközvetlenebb módon kell közvetíteni a társadalom 
felé. Méghozzá oly módon, hogy a látogató is mintegy részesévé váljon a feldolgozásnak. 
Ehhez alkalmazni kell a legmodernebb technikai eszközöket, valamint olyan tudatformáló, 
tudásfejlesztő módszereket és tevékenységeket, melyek kiegészítik, esetenként pótolják az 
oktatási rendszerben megszerezhető ismeretanyagot. 
Ezen az úton indult el intézményünk az utóbbi években, kialakítva, rendszeressé és 
szervezetté téve múzeumpedagógiai foglalkozásait, közművelődési programjait, melyek 
elsődlegesen az állandó kiállításokban bemutatott örökség elemekre építkeznek. 
 
III. Helyzetelemzés 
 
III/1. A múzeum bemutatása 
 
A 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1-jétől az egykori Somogy Megyei 
Múzeumok Igazgatósága - új néven Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - új 
fenntartója megváltozott, a fenntartói feladatokat Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vette át a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtól.  
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum jelentős szerkezeti változásokon ment 
keresztül: egyrészt egykori tagintézményei a törvénynek megfelelően a települési 
önkormányzatokhoz kerültek, másrészt a múzeum tagintézménye, a  Rippl-Rónai Emlékház 
látogatóközponttal bővült.  
2013. szeptember 16-tól megváltozott a múzeum szervezeti felépítése is. 
A múzeum szerkezeti-szervezeti változásai miatt szükséges egy új arculat, intézményi imázs 
kialakítása. 
Múzeumunk Magyarország 3. legnagyobb tudományosan rendszerezett vidéki 
közgyűjteménye, ahol több mint 2,5 millió műtárgy állagmegóvását, őrzését biztosítjuk. 
Kaposvár és Somogy megye büszke múltja és identitása a gyűjteményeinkben őrzött 
természeti, történeti és művészeti tárgyakban testesül meg. 

Intézményünk közgyűjteményi feladata a természettudományi, a régészeti, az újkortörténeti, a 
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néprajzi, valamint a képzőművészeti, elsősorban tárgyi, somogyi vonatkozású források 
gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, publikálása. 
Oktatási, múzeumpedagógiai, közművelődési és esztétikai céllal állandó és időszaki 
kiállításokon mutatjuk be a természeti, kulturális és a szellemi örökség javait.  
Nehéz feltételeink ellenére arra törekszünk, hogy a nagyközönség felé nyitva, a  lehető 
legjobb arculattal szolgáljuk a közjót. Álmaink között, fenntartói támogatással, modern 
gyűjtemény-elhelyezési, kutatási és korszerű munkahelyi körülmények, valamint 
látogatóbarát kiállítóterek kialakítása szerepelnek. Ezek valóra váltásához minden pályázati 
lehetőséget megragadunk. 
Folyamatosan megújuló állandó kiállításainkkal igyekszünk mindig új arcunkat mutatni. 
Kiállításainkon fokozatosan növeljük az interaktivitást, a hatékonyabb ismeretátadás 
érdekében felhasználjuk digitalizált világunk új technikai lehetőségeit. Kapcsolódjon minden 
kiállításunkhoz élményt nyújtó múzeumpedagógiai program. Széleskörű szolgáltatással 
(múzeumi bolt, hátrányos helyzetűek támogatása) és választékkal (színes kiállítás-vezetők, 
leporellók, prospektusok stb.) nyerjük el látogatóink bizalmát. 
Kihívásnak érezzük, hogy növelhetjük Kaposvár és környéke, valamint a megye turista 
forgalmát. Folyamatosan bővülő városi kiállítóhely-hálózatunk, a Rippl-Rónai Múzeum, a 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, 2014-től a Vaszary Emlékház, a Szentjakabi 
Bencés Apátság Romkert valamint a Deseda Látogatóközpont és Élménypark kell, hogy 
biztosítsa Kaposvár és környéke legszínesebb turisztikai kínálatát. 
Bár a pályázathoz benyújtott Kommunikációs tervben szerepel a Vaszary Emlékház, mint a 
múzeum új tagintézménye, az épület átadásának időpontja időközben módosult, 2014-ben 
valósul meg. 

 
III/2. A mú zeumi termék 
 
A muzeális intézmények esetében az eladni kívánt termék maga a múzeumi szolgáltatás 
rendszere, amely számos összetevőből áll össze: az állandó és időszaki kiállításokból; a 
kellemes múzeumi környezetből; kedves, tájékozott és szolgálatkész személyzetből; az extra 
szolgáltatásokból, mint múzeumi programok, múzeumi órák, tárlatvezetés. Ez a komplex 
szolgáltatásrendszer együttesen szolgálja a kellemes környezetben eltöltött, művelődési célú 
kikapcsolódást.  
A jelen fejlesztés célja a múzeum arculatának megújulása, ehhez szorosan hozzátartozik, 
annak elválaszthatatlan részét képezi a múzeum oktatási és közművelődési tevékenysége, 
valamint a szakágak bemutatása. 
 
IV. Célpiac 
 
A múzeum közönsége a legszélesebb társadalmi rétegekből kerül ki, így kiállításainkkal, 
rendezvényeinkkel, programjainkkal mind a családokat, a fiatalokat, a fiatal baráti 
társaságokat, az iskolásokat, az egyetemistákat, mind az idősebbeket, a hazai és külföldi 
turistákat egyaránt el kívánjuk érni. A különbség a múzeumlátogatók motivációjában van, 
amely megosztja a hozzánk érkező heterogén látogatói kört.  
1.csoport: A diákcsoportok tanulás szándékával érkeznek hozzánk. A város óvodáiból, a 
város, városkörnyék, tágabb értelemben a megye általános és középiskoláiból érkeznek 
hozzánk, de az ország különböző pontjairól is látogatnak minket a tanulmányi kirándulások 
idején. Fontos célcsoport az egyetemi hallgatók köre is, annak andragógia és pedagógus 
képzésben résztvevő csoportjai, akik gyakorlati idejüket töltik az intézményben. 
Ez a látogatói kör egy konkrét szándékkal, egy adott témával kapcsolatos információszerzés 
céljával érkezik hozzánk, ezért törekednünk kell arra, hogy minél hatékonyabban kielégítsük 
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az elsődleges céljukat, kiállításaink, múzeumpedagógiai foglalkozásaink, rendezvényeink, 
valamint a múzeum működésének demonstratív interpretálásával. Ezen túlmenően célunk az 
is, hogy a kellemes múzeumi tartózkodás egy másik látogatásra sarkallja őket és egy másik 
motivációval, a kikapcsolódás szándékával további alkalmak során is felkeressenek 
bennünket. 
2.csoport: A kikapcsolódás szándékával látogatják kiállításainkat, múzeumpedagógiai 
foglalkozásainkat, rendezvényeinket a családok, a fiatalok társaságai, kirándulócsoportok, 
nyugdíjas csoportok, külföldi- és belföldi turisták. Ők azok, akik önként, az intézmény iránti 
kíváncsiságtól vezérelve, szabadidejük eltöltése végett jönnek hozzánk. A kiállítások, a 
környezet és az intézmény milyensége fogja meghatározni a nálunk eltöltött idő hosszát, a 
későbbi véleményformálást, a visszatérés, illetve a mások számára való továbbajánlás 
szándékát. A csoport látogatói igényeinek megfelelően, a jól megrendezett, informatív és 
interaktív kiállításokon felül kedves, szolgálatkész személyzettel, kellemes múzeumi 
környezettel késztetethetjük látogatóinkat egy második múzeumlátogatásra és az 
intézménnyel kapcsolatos kedvező véleményformálására. 
 
V. Versenytársak 
 
Tágabb értelemben minden olyan intézmény a múzeum vetélytársa, amelyek a városban és a 
térségben a szabadidő eltöltésére kínálnak különböző alternatívákat, profiljukat tekintve 
azonban két csoportra oszthatjuk versenytársainkat. 
Közvetlen versenytársak azok a városi és városkörnyéki kulturális intézmények és 
szervezetek, melyek a szabadidő hasznos eltöltésére kulturális programokat kínálnak. 
Közülük Kaposváron a legjelentősebb az Együd Árpád Kulturális Központ, mely 
kiállítóhelyeivel (Vaszary Képtár, Vaszary Emlékház, Szentjakabi Bencés Apátság Romkert)1 
intézményünkéhez hasonló szolgáltatásokat kínál, illetve a magángyűjtemények, melyek 
meghatározott tematikájú kiállításokkal várják látogatóikat. A Csiky Gergely Színház, illetve 
a mozik programjai abból a szempontból nem jelentenek konkurenciát, hogy az előadások 
időpontja eltér a múzeum nyitva tartásától. Közművelődési programok szervezésében szintén 
a kulturális központ az elsődleges versenytárs, hiszen a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő 
programokat azonos időben szervezzük. Hétvégi programszervezésben a közeli Katica Tanya 
és a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény jelent még konkurenciát, hisz legfőbb 
látogatóik a gyermekek, gyermekes családok. Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy az 
intézményekkel és szervezetekkel kialakított jó kapcsolatok miatt legtöbbször sikerül úgy 
egyeztetni programjainkat, hogy azok a lehető legkevesebb ütközést mutassák. 
Közvetett vetélytársaink mindazok a szervezetek, melyek szintén a látogatók szabadidejére 
kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. Ilyenek a sportcsarnok, az uszoda, a 
bevásárlóközpontok, az üzleti céllal szerveződött vállalkozások. Ezek egy része azonban a 
miénktől eltérő időpontban kínál programokat. 
Fontos megemlíteni, hogy a városi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetben 
tömörültek a város és a városkörnyék jelentősebb turisztikai szolgáltatói, így intézményünk is 
tag. Az egyesület tagjai igyekeznek figyelemmel kísérni egymás tevékenységét, egyeztetni 
programjaikat. 
 
 
 
 

                                                 
1 A Vaszary Emlékház és a Szentjakabi Bencés Apátság 2014-től a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum tagintézményei közé tartozik. Az Együd Árpád Kulturális Központ ennek ellenére a múzeum 
egyik legjelentősebb versenytársa marad. 
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VI. Partnerek  
 
A különféle célcsoportok elérésben és megszólításában különböző partnerekre számíthatunk. 
A tanulási céllal hozzánk érkezők megszólításában elsődleges partnereink a pedagógusok. A 
2008 óta szervezetten kínált múzeumpedagógiai programok kapcsán sikerült olyan pedagógus 
adatbázist létrehoznunk, mely az intézményünket rendszeresen látogató óvodapedagógusokat, 
általános és középiskolai tanárokat, valamint az intézményt rendszeresen még nem látogató, 
de tevékenységeink és szolgáltatásaink iránt komoly érdeklődést mutató pedagógusokat és 
intézményvezetőket gyűjti össze. Az egyetemi oktatók pedig folyamatosan biztosítják a 
hallgatókat, akik gyakorlati foglalkozásaik során újabb iskolai osztályokat szólítanak meg. 
A kikapcsolódás szándékával hozzánk érkezők megszólításában fontos partnerünk a TDM 
egyesület, illetve annak tagsága, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy egymást kiegészítő 
turisztikai attrakciókat kínáljunk a vendégeknek. Ugyanakkor a velünk kapcsolatban álló, a 
megyében működő közművelődési intézmények és szervezetek, települési önkormányzatok is 
partnerek abban, hogy a náluk szervezett kirándulások során múzeumi szolgáltatásainkat is 
igénybe vegyék. 
 
VII. SWOT analízis 
 
Erősségek  Gyengeségek  
A kiállításainkban, programjainkban 
tükröződő szakmai tudás egyedülállóvá teszi 
az intézményt a megyében. 

 

Állandó és időszaki kiállításaink, 
múzeumpedagógiai foglalkozásaink a 
kulturális örökség sokféleségét, sokrétű 
bemutatását szolgálják, így többféle 
igénynek felelnek meg egyszerre. 

A látogatók tájékoztatását szolgáló feliratok 
kevés helyen kétnyelvűek. 

Kiállításainkban olyan információkhoz jut a 
látogató, melyet máshol nem kap meg. 

Nem rendelkezünk elegendő ingyenesen 
elérhető népszerűsítő kiadvánnyal. 

A kiállításokhoz igényelhető szolgáltatások 
az ismeretek elmélyítését szolgálják. 

A frontszemélyzet nyelvi tudása nem 
kielégítő. 

Megfizethető kulturális szolgáltatást 
nyújtunk. 

 

Szakmai nyitottság a múzeum 
marketingszemléletű működtetésére, egyre 
nagyobb nyitottság a látogatók felé. 

 

A frontszemélyzet kedves, segítőkész, 
informált. 

 

Lehetőségek  Veszélyek  
Több felmérés igazolja, hogy a 
múzeumokkal kapcsolatban a lakosság nagy 
része pozitívan vélekedik, fontosnak és 
szükségesnek tartja létüket. 

A múzeum életében a legnagyobb veszély a 
költözéssel együtt járó bizonytalanság 2014-
től, melynek kapcsán felmerül a 
látogatószám visszaesésének félelme. 

A múzeum változatos lehetőségeket tud 
biztosítani a szabadidő eltöltéséhez. 

A múzeum nyitvatartási ideje nem 
alkalmazkodik megfelelően az emberek 
szabadidejéhez. 

Földrajzi helyzetünkből adódóan bárki 
számára könnyen elérhetőek vagyunk. 

A frontszemélyzet létszáma alacsony. 

A TDM törekvése a turisztikai A társadalom széles rétegeinek anyagi 
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programcsomagok minél szélesebb körű 
összeállítására. 

ellehetetlenülése, a középrétegek lefelé 
csúszása. 

A gyermek- és ifjúsági korosztály 
múzeumlátogatóvá nevelése. 

A kulturális igényszint süllyedése. 

 
VIII. Célok meghatározása 
 
VII/1. Fejlesztési célok 
 
A fejlesztés célja a múzeum új arculatának létrehozása, mely elengedhetetlen az intézmény 
számára. Indokolja ezt a 2013-as fenntartóváltás, az ezzel együtt járó névváltoztatás, az 
intézmény szervezeti és szerkezeti átalakulása, új épület, új kiállítások létrejötte, az azokra 
alapozott múzeumpedagógiai tevékenység, valamint a szakágak bemutatásának kényszere, a 
látogatók azon elvárása, hogy mindezt a megfelelő formában kommunikáljuk feléjük. 
A fejlesztés célja még az Andrássy-ebédlő című állandó, és a Rippl-Rónai rajzai című 
időszaki kiállításhoz többnyelvű (magyar, angol, német) leporellók elkészítése, a múzeum 
logójának, nevének a fenntartó elvárásainak és a látogatók igényeinek megfelelő formában 
történő frissítése - feliratok cseréjével, kétnyelvűvé tételével, a mára megkopott fotóanyag, 
paravánrendszer cseréjével. 
 
VIII/2. Kommunikációs célok 
 
A múzeum ismertsége növelése és a látogatók felé fordulás érdekében az intézmény komoly 
lépéseket tett az elmúlt években. Bár dokumentált lekérdezésekkel nem rendelkezünk a 
témában, de a látogatókkal való szorosabb kapcsolattartás, a szóbeli kommunikáció és a 
hozzánk érkező visszajelzések megerősítik ezt a feltevést. Ez köszönhető elsősorban a 
látogatóbarát szemlélet kialakulásának, az intézmény vezetése ez irányú elkötelezettségének, 
a közoktatási intézményekkel való egyre szorosabb együttműködéseknek (ide sorolható a 
megvalósult TIOP és a folyamatban lévő TÁMOP pályázat), a helyi és országos médiákkal 
kialakított jó kapcsolatoknak. 
Ugyanakkor ez nem jelenthet megnyugvást, hiszen ezeknek a jó kapcsolatoknak az is alapja, 
hogy folyamatosan tudunk újat nyújtani partnereink számára. Az újdonságot jelenthetik új 
programok, új foglalkozások és foglalkozási formák, és természetesen jelentheti a kiállítások 
megújítása, frissítése is. Ez utóbbi rendszeres látogatóink részéről elvárás is, hiszen a jelenlegi 
kiállítások két évtizedes múltra tekintenek vissza. A figyelem, a ránk való odafigyelés ébren 
tartásához vezető egyik út a kiállításokra, programjainkra, rendezvényeinkre való folyamatos 
odafigyelés. 
A fejlesztés kommunikációjában egyrészt a közoktatási partnerek és lehetséges partnerek 
figyelmének felkeltése a célunk. Másrészt pedig mindazok elérése, akik városlakóként vagy 
turistaként potenciális látogatóink lehetnek a Kommunikációs tervben megfogalmazottak 
szerint. 
 
IX. Marketing stratégia 

IX/1. Piacszegmentálás 
 
A múzeum a szolgáltató intézmények közül a kulturális szolgáltatók közé tartozik, így erre a 
piacszegmensre tarthat számot és szolgáltatásaival a társadalom minél szélesebb rétegeit 
kívánja megcélozni. A célpiac egyes rétegei közötti differenciálás az elérési módokban rejlik, 
így kiállításaink, múzeumpedagógiai foglalkozásaink, valamint rendezvényeink minden 
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rétegnek szólnak, de a különböző interpretációs variációkkal különböző látogatói rétegeket 
kívánunk elérni. A múzeumi órák keretében tartott speciális bemutatás az iskolai csoportokat 
célozza meg, a tárlatvezetések során mindig az adott csoport számára érdekes információ 
kidomborítására törekszünk. A családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal a 
gyerekeket és kisgyermekes családokat célozzuk meg, közművelődési rendezvényeinkkel 
pedig a legszélesebb látogatói kört. 
 
IX/2. Pozicionálás 
 
A korábbi felfogással ellentétben, amely szerint a múzeumnak a magas kultúra közvetítése a 
feladata, ma a látogatói igényeknek megfelelően a kulturális szolgáltatás és kultúraközvetítés 
mellett a múzeum egyben a kikapcsolódás helyszíne is.  
Mindemellett továbbra is a kulturális információ közvetítése a múzeum legfőbb feladata, 
amely hatékony megvalósítása érdekében a múzeumnak célcsoport orientált szolgáltatásokkal 
kell rendelkeznie, így a kiállításokat interpretáló variációkkal és különböző programokkal 
törekedhetünk a szolgáltatási kínálat szélesítésére. 
A múzeumi látogatás kikapcsolódási céljait szolgálják a kellemes környezetben megrendezett 
kiállítások, a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások, az érdekes és könnyen 
emészthető információtartalom. 
 
IX/3. Ár  
 
A szabadidős szolgáltatások árainak emelkedése egyúttal a kulturális szolgáltatások árainak 
emelkedését is magával hozta.  
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a társadalmi-gazdasági környezet sem, 
melyben élünk. Így elmondhatjuk, hogy múzeumunk jegyárai igazodnak a látogatók 
lehetőségeihez, jelentős emelést az utóbbi években nem hajtottunk végre. A Rippl-Rónai 
Múzeumban a teljes árú jegy 700.-, míg a diákjegy 350.- Ft, valamint csoportos 
kedvezményre is lehetőséget adunk. Összehasonlítva a többi kulturális szolgáltató áraival, a 
legmegfizethetőbb ár a városban. Jelzi ezt az is, hogy a 2011-2012-ben a múzeum 
működésében beállt nehézségek, melyek a látogatószám jelentős csökkenését eredményezték 
(a múzeum másik épületbe való költöztetése, a kiállítások átmeneti bezárása, foglalkoztató 
termek átmeneti használhatatlansága stb.) ellenére 2013-ban ismét látogatószám emelkedést 
értünk el: 2012-ben 7212 fő, 2013-ben 11 313 fő látogatónk volt.  
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontot is bevontuk idén országos rendezvényeinkbe 
(Múzeumok Éjszakája, Itthon vagy! Magyarország szeretlek! Múzeumok Őszi Fesztiválja), 
látogatószáma 2013-ban 6437 fő volt.  A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban a 
teljes árú jegy 1400 Ft, míg a diákjegy 700 Ft. Csoportos kedvezményre e tagintézményben is 
van lehetőség. 
Középtávú terveink között nem szerepel szolgáltatásaink árainak emelése. 
 
IX/4. Vásárlásösztönzés  
 
Elsősorban a figyelem folyamatos ébrentartásával, színvonalas múzeumi rendezvényekkel és 
programokkal tudjuk arra sarkallni a potenciális látogatói kört, hogy több alkalommal 
ellátogasson a múzeumba. 
A fix időpontú rendezvények, mint pl. a Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, 
Múzeumpedagógiai Évnyitó jó lehetőséget teremtenek arra, hogy rendszeres 
múzeumlátogatóvá tegyük az érdeklődőket, rászoktassuk őket a múzeumlátogatásra.  





 
 
 
 
 
Pályázati azonosító: 3535/398 

 
Beszámoló 

 
az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által „Az intézményi átalakulásban érintett 

közgyűjtemények új arculatának, intézményi imázsának kialakulását szolgáló projektek 
megvalósításának támogatása” 

pályázat megvalósulásáról 
 

" A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum új arculatának, intézményi 
imázsának kialakulását szolgáló projekt megvalósítása" 

címmel. 
 

Altéma kódszáma: 3535 

 

 
A 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1-jétől az egykori Somogy Megyei 
Múzeumok Igazgatósága - új néven Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - 
fenntartója megváltozott, a fenntartói feladatokat Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vette át a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtól.  
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum jelentős szerkezeti változásokon ment 
keresztül: egyrészt egykori tagintézményei, a törvénynek megfelelően, a települési 
önkormányzatokhoz kerültek, másrészt a múzeum tagintézménye, a  Rippl-Rónai Emlékház 
látogatóközponttal bővült.  
2013. szeptember 16-tól megváltozott a múzeum szervezeti felépítése is. 
A múzeum szerkezeti-szervezeti változásai miatt szükséges volt egy új arculat, intézményi 
imázs kialakítása. 
Múzeumunk Magyarország 3. legnagyobb tudományosan rendszerezett vidéki 
közgyűjteménye, ahol több mint 2,5 millió műtárgy állagmegóvását, őrzését biztosítjuk. 
Kaposvár és Somogy megye büszke múltja és identitása a gyűjteményeinkben őrzött 
természeti, történeti és művészeti tárgyakban testesül meg. 

Intézményünk közgyűjteményi feladata a természettudományi, a régészeti, az újkortörténeti, a 
néprajzi, valamint a képzőművészeti, elsősorban tárgyi, somogyi vonatkozású források 
gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, publikálása. 
Oktatási, múzeumpedagógiai, közművelődési és esztétikai céllal állandó és időszaki 
kiállításokon mutatjuk be a természeti, kulturális és a szellemi örökség javait.  
Nehéz feltételeink ellenére arra törekszünk, hogy a nagyközönség felé nyitva, a  lehető 
legjobb arculattal szolgáljuk a közjót. Álmaink között, fenntartói támogatással, modern 
gyűjtemény-elhelyezési, kutatási és korszerű munkahelyi körülmények, valamint 
látogatóbarát kiállítóterek kialakítása szerepelnek. Ezek valóra váltásához minden pályázati 
lehetőséget megragadunk. 
Folyamatosan megújuló állandó kiállításainkkal igyekszünk mindig új arcunkat mutatni. 
Kiállításainkon fokozatosan növeljük az interaktivitást, a hatékonyabb ismeretátadás 
érdekében felhasználjuk digitalizált világunk új technikai lehetőségeit. Kapcsolódjon minden 
kiállításunkhoz élményt nyújtó múzeumpedagógiai program. Széleskörű szolgáltatással 
(múzeumi bolt, hátrányos helyzetűek támogatása) és választékkal (színes kiállítás-vezetők, 
leporellók, prospektusok stb.) nyerjük el látogatóink bizalmát. 



Kihívásnak érezzük, hogy növelhetjük Kaposvár és környéke, valamint a megye turista 
forgalmát. Folyamatosan bővülő városi kiállítóhely-hálózatunk, a Rippl-Rónai Múzeum, a 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, 2014-től a Vaszary Emlékház, a Szentjakabi 
Bencés Apátság Romkert valamint a Deseda Látogatóközpont és Élménypark kell, hogy 
biztosítsa Kaposvár és környéke legszínesebb turisztikai kínálatát. 
Bár a pályázathoz benyújtott Kommunikációs tervben szerepel a Vaszary Emlékház, mint a 
múzeum új tagintézménye, az épület átadásának időpontja időközben módosult, 2014-ben 
valósul meg. 
 
A pályázat megvalósulása: 
 
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum új arculatának, intézményi imázsának 
kialakulását szolgáló projekt megvalósítása című pályázatunkat sikeresen megvalósítottuk. 
Ki tűzött céljainkat maradéktalanul elértük. A projekt megvalósításának teljesítési ideje: 2013. 
augusztus 1. – 2013. december 31. 
 

1. Szórólapok (leporellók) készítése, azok fordítása: 
 
2013. augusztus 15-én nyitotta meg a múzeum a nagyközönség számára tagintézményének, a 
Rippl-Rónai Emlékháznak új  épületét, a látogatóközpontot, mely három kiállításnak adott 
helyet: Az Andrássy-ebédlő című állandó és a hozzá kapcsolódó Rippl-Rónai iparművészeti 
tervei kiállításnak, valamint a Rippl-Rónai rajzai című időszaki kiállításnak. 
Az emlékház és az Andrássy-ebédlő című állandó kiállításokhoz készült, a múzeum új 
nevével, logójával ellátott, egyben az új épületet is népszerűsítő leporellók három nyelven 
kerültek nyomtatásra: magyar, angol és német. A leporellók fordítását ezen NKA pályázati 
összegből, elkészítésüket, nyomtatásukat más forrásból finanszíroztuk. (lásd: Melléklet) 
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont feliratainak angol nyelvű fordítása szintén 
elkészült. (lásd: Melléklet)  
 

2. Általános múzeumi ismertetők készítése: 
 
A múzeum új nevével, új logójával fémjelzett, színes, általános ismeretterjesztő kiadványt 
készítettünk, mely a főbb intézményi egységek bemutatására és népszerűsítésére szolgál. A 
2013-as változások következtében a múzeum addigi fenntartásába tartozó tagintézmények a 
Rippl-Rónai Emlékház kivételével leváltak, helyi önkormányzatok fenntartásába kerültek. A 
Rippl-Rónai Emlékház új épülettel, látogatóközponttal bővült. Ezekről a módosulásokról 
valamint a múzeum szervezeti átalakulásáról, a múzeum által féltve őrzött kincsekről 
nyújtunk információkat látogatóink és az érdeklődők számára. A kiadványhoz Szita Károly, 
Kaposvár MJV polgármestere írt ajánlást. (lásd: Melléklet) A füzetet postai úton juttatjuk el 
az NKA-hoz. 
 
 

3. Fémkeretes mobil paravánrendszerhez ponyvák nyomtatása: 
 
A múzeum új nevével, logójával ellátott ponyvák részletesen ismertetik, bemutatják 
múzeumunk működését, egységeit, gyűjteményi anyagait, állandó kiállításait, valamint a 
múzeumot ért változásokat, új arculatát a múzeumba látogatóknak és azoknak, akikhez 
eljuttatjuk - mobil voltából kifolyólag - egy-egy rendezvény kapcsán. (lásd: Melléklet) 
 
 



4. Információs tábla elkészítése: 
 
Mivel az intézmény neve és logója megváltozott, ezért szükségessé vált egy új információs 
tábla elkészítése is az előbb említett adatok feltüntetésével, hogy segítsük látogatóink 
tájékozódását. A tábla, melyre a nyomtatás készült a múzeum tulajdonát képezte, nem került 
sor új tábla megvételére. A költség a felirat és logó nyomtatására vonatkozik. (lásd: Melléklet) 
 
 
PR dokumentálása, megjelenések:  
 
Sajtómegjelenés, elemzés 
 
2013. január 1-jétől az egykori Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - új néven Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - új fenntartó alá került, a fenntartói feladatokat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vette át a Somogy Megyei Intézményfenntartó 
Központtól.  
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum jelentős szerkezeti változásokon ment 
keresztül, egykori tagintézményei a törvénynek megfelelően a települési önkormányzatokhoz 
kerültek. 
A fenntartóváltással kapcsolatos hírek több médiumban is megjelentek.  
 
A projekt megvalósulásának idején a Múzeumok Őszi Fesztiválja is megrendezésre került, 
ezért minden olyan hírportálon is megjelent múzeumunk új nevével és logójával, amely az 
őszi fesztivál programjainak felsorolását tartalmazta. A múzeumot ért változásokról a sajtót 
előzetesen tájékoztattuk. A változásokról készült dokumentációk és e beszámoló 
megtalálhatók a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum www.smmi.hu 
honlapján.  
 
A múzeum új neve, logója, arculata minden olyan szórólapon, plakáton, roll-upon stb. 
megjelent, melyek a múzeum kiállításait, közművelődési és szakmai rendezvényeit, 
múzeumpedagógiai foglalkozásait propagálták, tehát a múzeum PR tevékenységéhez szorosan 
kapcsolódtak.  
 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont: 
 
A múzeum tagintézménye 2013-ban új épülettel és kiállításokkal bővült. 
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontot folyamatos figyelem kíséri a névadójára 
épített PR kapcsán.  
A múzeum fenntartója, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-ban 
kezdeményezte a Rippl-Rónai IC elindítását. A Magyar Államvasutak Zrt. ezen 
kezdeményezést segítette az új nemzetközi járat országhatáron belüli 
elnevezésével. December 15-én 14 órától – a Rippl-Rónai IC első útjához kötve – ünnepi 
műsor keretében jelentette be Szita Károly, Kaposvár polgármestere a Rippl-Rónai projekt 
következő nagy eseményét, a Rippl-Rónai Fesztivál elindítását, mely 2014 májusában kerül 
megrendezésre. A fesztivál szerves részét képezi a Rippl-Rónai Emlékház és 
Látogatóközpont. 
A tagintézményt több programba is bevonta a múzeum: a KaposFest idején történt meg a 
látogatóközpont és kiállításainak megnyitása, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának több 
programja is kapcsolódott e helyszínhez, valamint egyik állomása volt az Itthon vagy! 
Magyarország, szeretlek! című országos programsorozatnak 2013. szeptember 28-29-én. 



 
Mivel a projekt megvalósulásának idején került megrendezésre a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
is megrendezésre került, ezért minden olyan hírportálon is megjelent múzeumunk új névvel és 
logóval, amely az őszi fesztivál programjainak felsorolását tartalmazta. A múzeumot ért 
változásokról a sajtót előzetesen tájékoztattuk. A változásokról készült dokumentációk és e 
beszámoló megtalálhatók a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
www.smmi.hu honlapján.  
 
Rádió 
 
2013. november 22-én Borzavári Balázs, a múzeum közönségkapcsolati munkatársa 
ismertette a múzeumot érintő változásokat a kaposvári Most Médiacsoport rádiójában (Rádió 
Most). 
 
Online megjelenés 
 
www.smmi.hu 
http://www.kaposvar.kornyeke.hu/latnivalo/2113_RipplRonai_Megyei_Hatokoru_Varosi_Mu
zeum 
http://www.somogymegye.net/somogy-megye/telepulesi-kezbe-kerulnek-a-muzeumok 
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/hiaba-az-innovacio-egyedul-nem-megy-a-furdoknek-
sem-520699 
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/a-nagy-rajzolas-kaposvaron-519193 
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/ket-napon-at-tarto-programkavalkad-tobb-somogyi-
telepulesen-518100 
http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2013/08/09/a-klasszikus-zene-kiegeszitoi-a-
kaposfesten_7384.html 
http://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=380 
http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2013/12/06/indul-a-rippl-ronai-ic-
kaposvarra_9034.html 
 
Honlap-látogatószám 
 
2013. augusztus 1. és 2013. december 31. között a honlap látogatószáma elérte a 40.000-t. Ez 
a szám meghaladta és túllépte az előző időszaki (2013. január 1 - 2013. július 31.) 
látogatószámot. Ez gazdag programjainknak (a fenntartóval egyetértésben igyekeztünk jobban 
bekapcsolódni a várost érintő eseményekbe), az ebben az időszakban felépített kiállításoknak 
és azok érdekeltségének, a múzeumpedagógiai foglalkozások sokszínűségének köszönhető, 
melyekről bővebb információt honlapunkon kaphattak az érdeklődők. Honlapunkat 
folyamatosan frissítjük: www.smmi.hu 
 
Előadás 
 
Múzeumpedagógiai Évnyitó 
 
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának nyitó programjaként a múzeum, a hagyományoknak 
megfelelően, Múzeumpedagógiai Évnyitót szervezett 2013. szeptember 30-án. Az itt 
elhangzott előadások során a jelen lévők képet kaphattak a múzeum új arculatáról, a 
múzeumot érintő változásokról, valamint a múzeumban folyó munkákról. 
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AJÁNLÁS

Tisztelt Olvasó!

A kezében tartott kiadvány lapjait forgatva bepillantást nyerhet a Rippl-Rónai Múzeum életébe, 
rácsodálkozhat a kiállításokon bemutatott kincsekre, ízelítőt kaphat a rendezvények hangulatá-
ból. Mindezzel nem titkolt célunk az, hogy látogatásra csábítsuk Önt a Rippl-Rónai Múzeumba, 
mely hazánk harmadik legnagyobb, 2,5 millió műtárgy állagmegóvását, megőrzését biztosító 
tudományosan rendszerezett vidéki közgyűjteménye.
Kaposvár és Somogy megye polgárai büszkék múltjukra, mely a múzeumi gyűjteményeinkben 
őrzött természeti, történeti és művészeti tárgyakban ölt testet. 

A XXI. században a múzeumok szerepe jelentősen átalakul, új kihívásoknak kell megfelelniük. 
Kaposvárott a múzeum igazi közösségi színtér, mely programjaival, kiadványaival és megújuló 
arculatával az új évezredben támasztott elvárásokhoz igazodik.
Ennek jegyében adtuk át 2013-ban a felújított Róma villát és az európai színvonalú látogatóköz-
pontot, amely a jeles kaposvári festőművész: Rippl-Rónai József alkotásait tárja a világ elé. 2014-
ben felavatjuk az új Deseda Látogatóközpontot és Élményparkot, megújítjuk a Kaposszentjakabi 
Bencés Apátság Romkert bemutatóhelyét. 

A gazdagodó, bővülő kiállítótereket a múzeumban alkalmazott korszerű módszerek keltik életre 
igazán. A hagyományos értelemben vett kiállításlátogatás ma már csak egyik eleme a múzeumi 
programoknak. A műtárgyak most megmozdulnak, kézbe vehetőek, izgalmas előadások keltik 
fel a látogatók figyelmét a tárlatok iránt. A legfontosabb feladat a fiatal korosztály megnyerése. 
Ezért örömteli, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások rendkívül népszerűek. 
A Manó és a Kölyök Múzeum foglalkozásait a gyerekek, a Múzeumi estéket főleg a felnőttek 
kedvelik.

Ebben a kiadványban új és felújított állandó tárlataikkal mutatkoznak be a múzeumi szakágak. 
Ezeket az értékeket azonban egy könyv lapjain nem lehetséges a maguk szépségében és titok-
zatosságában teljességgel bemutatni. 
Ezért tisztelettel meghívjuk Önt, hogy személyesen is tekintse meg kincseinket, és engedje, 
hogy elkápráztassák a régmúlt tárgyai!

Tisztelettel:

Szita Károly
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Néprajz • A 18. század emlékei a néprajzi gyűjteményben

A kaposvári fazekascéh 
zászlója a védőszent, 
Szent Flórián ábrázolásával 
1795-ből

Kaposvári takácscéh pecsétje, 1735.

Mézeskalács ütőfa 
a 18. század végéről

Céh behívótábla 1763-ból

A kapasvári fazekascéh 
korsója, 1792.

Támlásszék intarzia díszítéssel, 1798-as évszámmal Mélyfiókú asztal a 18. század végéről









Somogy Megye 

Települési kézbe kerülnek a múzeumok 

 

Állami helyett települési önkormányzati fenntartásba kerülnek azok a múzeumok és 
könyvtárak, amelyek 2011 végéig megyei fenntartásúak voltak; a folyamatot május 1-jétől a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) koordinálja. 
A megyei közművelődési és közgyűjteményi intézmények a többi, addig a megyei 
önkormányzatok által fenntartott intézménnyel együtt január 1-jén kerültek a Megyei 
Intézményfenntartó Központokhoz (MIK), azaz állami tulajdonba és fenntartásba, de szakmai 
felügyeletük továbbra is a NEFMI feladata maradt. A kormány múlt heti döntése értelmében 
május 1-jétől NEFMI a megyei levéltári hálózat fenntartójává is válik. 
A jelenleg állami fenntartású megyei múzeumok, megyei könyvtárak, valamint a 
közgyűjteményi intézményi feladatokat ellátó alapítványok és gazdasági társaságok egy keddi 
kormányhatározat alapján május 1-jétől szintén a NEFMI irányítása alá kerülnek. Ez azonban 
csak átmeneti állapot, amely azt célozza, hogy a végleges intézményi portfólió kialakuljon - 
közölte az MTI megkeresésére pénteken a NEFMI Kultúráért Felelős Államtitkársága. 
A tájékoztatás szerint ennek érdekében törvényt kell módosítani, és meg kell kezdeni a 
tárgyalásokat a településekkel, ami a nemzeti erőforrás miniszter feladata lesz. Az 
intézmények átadására vonatkozó megállapodásokat a miniszter a megyei 
kormánymegbízottak útján köti meg az önkormányzatokkal. 
A kormányzat olyan szakmai törvényt kíván megalkotni, amely megfelelő biztosítékot nyújt 
arra, hogy immár az önkormányzatok fenntartásában a helyi feladatokat helyben megoldva, de 
megfelelő szakmai és finanszírozási garanciákkal mód nyíljon a minőségi feladatellátásra - 
emelte ki a kulturális államtitkárság. 
Mint hangsúlyozták, az elsődleges cél az, hogy a megyeszékhely városok legyenek a megyei 
intézmények fenntartói, a további települési önkormányzatok pedig a jelenlegi megyei 
múzeumi szervezet tagintézményeit tartsák fenn. Ezekben a feladatokban a tárca számít az 
egyházak és a civil szervezetek szerepvállalására is. 
Ebben a rendszerben a NEFMI döntően azokat az ágazati irányítási hatásköröket látja el, 
amelyeket korábban a megyei önkormányzatok esetében is ellátott. Ezek elsősorban a 
műtárgyvagyon állami tulajdonára tekintettel, valamint a megyei hatókörű feladatok miatt 
feltétlenül szükségesek, melyek tulajdonképpen "kihelyezett" állami feladatok - jelezte a tárca 
kulturális államtitkársága. 
A NEFMI közlése szerint a jelenleg a MIK-ek által fenntartott kulturális és közművelődési, 
közgyűjteményi intézményeknek megmarad az önállóan működő és gazdálkodó státusza. 
Az MTI kérdésére az államtitkárság közölte: a megyei múzeumok intézményvezetői 
posztjaira kiírt pályázatok minden megyében érvényesek és eredményesek voltak. Bács-
Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye esetében a MIK-ek már meg is kapták a 
miniszter egyetértésével született döntést, a többi megye kiértesítése folyamatban van. 
 
Feltöltötte: Kraft Róbert 
Somogy Megye Online 
Forrás: MTI 
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 A klasszikus zene kiegészítői a Kaposfesten 
2013.08.09., péntek 18:21  

Augusztus 13. és 19. között negyedik alkalommal rendezik meg a világ immáron egyik 
legelismertebb, de még fiatalnak számító klasszikus zenei fesztiválját, a Kaposfestet. 
Kiegészítő programok: képzőművészeti kiállítások, gasztronómiai élménytúrák. 

 

Szász Endre munkája Kaposvár kiváló múzeumai és kiállítóterei alkalmasak országos és helyi 
szinten is emlékezetes tárlatok létrehozására. A korábbi fesztiválok idején a városba látogatók 
olyan kiállításokkal találkozhattak, amelyek Rippl-Rónai Józsefről, Juan Gyenesről szóltak, 
vagy akár egy hazai szinten is egyedülálló kiállítás kortárs festőművészeiről. Idén 
augusztusban a 2003-ben elhunyt Szász Endre emlékkiállítása nyílik a Vaszary Képtárban. 
Életének utolsó évtizedeit a Kaposvár közelében fekvő Várdán töltötte, ahol nyugalmas 
otthont teremtett magának. A festőművész sikeres életpályájának kíván méltó tiszteletet adni a 
város. 

A fesztivál ideje alatt nyílik a város híres szülöttének Rippl-Rónai Józsefnek  rajzaiból 
kiállítás a nemrég felújított Róma-Villában. Ezen tárlattal mélyebb bepillantást nyerhetnek a 
látogatók egy olyan nagy művész életének hétköznapjaiba, aki szünet nélkül rajzolt. 
Ceruzával, lúdtollal minden keze ügyébe kerülő lapra, kávéházi számlablokkra, szalvétára, de 
leginkább szép fehér merített papírra, szinte „nagyüzemben”ontotta a rajzokat. A sokféleség 
minden fajtájából lesz ízleítő a müncheni akadémiai tanulmánytól, a párizsi bicikli versenyen 
át a családi kör témájával bezárólag. Nagyon becsesek a Párizsban Toulouse Lautrec 



jelenlétében készült litográfiák is.  A város egyik büszkeségét, az Andrássy-ebédlő 
rekonstrukcióját a Kaposfest idején adják át a nézőközönségnek a Róma-Villa új 
látogatóközpontjában. 

A gasztonómia változatosságáról egy napon át Segal Viktor sztár séf gondoskodik. Ezen a 
napon Rossini receptjei alapján rengeteg érdekes ételt készít majd el. A többi napokon a 
kockás terítős étkezéstől egészen a korunk egészséges táplálkozásáig széles spektrumot 
tapasztalhatnak a kíváncsi látogatók. Esténként többek között Kapocs Zsóka, Nagy Laci 
Gitano és Szakcsi-Lakatos Béla is fellép saját koncertjeiken. 

Részletes programlista: 

Augusztus 13.  

22.00  – KÁLLÓ PÉTER: „ SZERINTEM…” 

Az idei Magyar Sajtófotó „Művészet” kategória győztesének kiállításmegnyitója. A kiállítás a 
fesztivál ideje alatt 14:00 – 18:00-ig ingyenesen megtekinthető. 

Augusztus 14. 

12.45 - 13.00 – KAPOSFEST TÁNCTANÍTÁS (Kossuth tér) 

Bódis-Nagy Katinka táncművész vezetésével az esti Casino-megnyitó közös tánc 
megtanulása. További időpontok: 17:10-17:25; 18:30-18:45;  
 
17.00 – SZÁSZ ENDRE KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA - Vaszary képtár, Agóra (Csokonai u. 
1.) 

21:30 – A KAPOSFEST CASINO ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA - Kaposfest Casino 
(Kossuth tér 5.) Vérpezsdítő élmények: tüzes tangó, fülledt blues, szenvedélyes játék. 
Kaposfest by night – zárás hajnali 3:00-kor. 
 
Augusztus 15. 



 

Segal Viktor13.00 – SEGAL VIKTOR CHEF ROSSINI-EBÉDJE A VICOLO 
ÉTTEREMBEN (Ady Endre utca 15.) A négyfogásos menü ára: 5.900 Ft. A férőhelyek 
száma korlátozott, ezért érdemes regisztrálni! (06-82-313-000, info@viccolo.hu) 

14.00 – 18.30 TÓTH SÁNDOR BARISTA KÁVÉBEMUTATÓJA A STÜHMER 
KÁVÉHÁZBAN (Fő utca 4.) 

15.00 – KASSAI LAJOS LOVASÍJÁSZ BEMUTATÓJA A KASSAI VÖLGYBEN 
Közös busszal indulás 14:30-kora Kaposvár Pláza parkolójából (Berzsenyi utca 1-3.); 
regisztrálás 2013. augusztus 15., 12:00-ig a Tourinform irodában (kaposvar@tourinform.hu; 
+36/82-512-921) Részvételi díj: 2.800Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, az íjak és nyilak 
gyártásának bemutatását, a birtok és a lovasíjász bemutató megtekintését Kassai Lajos 
vezetésével. 

16.00 – RIPPL-RÓNAI IPARMŰVÉSZETE ÉS AZ ANDRÁSSY EBÉDLŐ Rippl-Rónai 
Emlékház (Róma-hegy 88.) 

Rippl-Rónai József az első magyar művész, aki a szecesszió megszületésében korszakos 
jelentőségű érdemeket szerzett mind a festészet, mind az iparművészet terén. Ennek ékes 
bizonyítéka a Róma-Villa és az idén megnyílt látogatóközpont, amelyben a rekonstruált 
Andrássy-ebédlőt is megtekinthetik az érdeklődők. A tárlaton, az ebédlő mellett Rippl-Rónai 
József rajzait is láthatja a közönség. 



 

22.00 – ÉJSZAKAI HANGVERSENY: „MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA” - Szivárvány 
Kultúrpalota (Noszlopy Gáspár utca 5–7.) A fesztivál művészeinek vidám-bolondos-duhaj 
koncertje. 

Augusztus 16. 

9.00 – 20.00 A kaposvári Virágfürdő 50%-os kedvezménnyel várja a fesztiváljeggyel/bérlettel 
érkező vendégeket. (Csík Ferenc sétány 1.) 

10.00 – TUNYOGI HENRIETT MESÉL A MISZTIKUS INDIÁRÓL - Kapos Hotel 
különterme (Ady Endre utca 2.) Úti kalandok, jógi mesterekkel való találkozások a 
Himalájában. 

10.00 – 18.30 „KAPOSFEST PLÁZS” Frissítő koktélok, napágyak, gyümölcsbár a Kossuth 
téren. 

15.00 – LÁTOGATÁS SZENNÁRA 

Szennán található hazánk első Európa Nostra-díjas falumúzeuma (1980), ahol a belső-
somogyi és zselici faházas, talpas lakóházakon kívül a régi falusi életet is megismerhetik a 
látogatók. Indulás 14:30-ko ra Kaposvár Pláza parkolójából (Berzsenyi utca 1-3.); regisztrálás 
2013. augusztus 16., 12:00-ig a Tourinform irodában (kaposvar@tourinform.hu; +36/82-512-



921) Részvételi díj: 2.800Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, egy üdítőt és kávét a helyszínen, 
valamint az idegenvezetést. 

22.00 Starmachine koncert a Kossuth téren 

Augusztus 17. 

14.00 – LÁTOGATÁS VÁRDÁRA A SZÁSZ-KÚRIÁBA - A látogatást Szászné Hajdú 
Katalin vezeti. Közös busszal indulás 14:00-kora Kapos Hotel parkolójából; regisztrálás 2013. 
augusztus 17., 12:00-ig a Tourinform irodában (kaposvar@tourinform.hu; +36/82-512-921) 
Részvételi díj: 3.000Ft/fő 

22.00 – MÚLTIDÉZŐ KONCERT - Szivárvány Kultúrpalota (Noszlopy Gáspár utca 5–7.) 

1. felvonás: 
IN MEMORIAM KARÁDY KATALIN – Kapócs Zsóka estje  
Közreműködik: Gyarmati István-zongora, Fodor Sándor-dob, Kalmusz Pál-basszusgitár 

 

2. felvonás: 
THE BLUES BROTHERS – a legnagyobb blues világslágerek 
Szólisták:  
- Nagy Laci Gitano 
- Falusi Mariann 
- Babos Gyula 
- Bolyki Balázs és a Bolyki Soul&Gospel kórus 

Közreműködik a Kaposfest Blues Band. Jegyek kaphatók a Tourinform irodában és a 



helyszínen 800 – 1.000 – 1.200 Ft-os áron. 

Augusztus 18. 

11.00 – KAPOSFEST AKADÉMIA I. 
Zenetanulás a Liszt Ferenc zeneiskola tanáraival. Választható szakok: hegedű, cselló, 
zongora. Minden bátor jelentkező diplomát kap nagyszerű teljesítményéről! 
Helyszín: Szivárvány Kultúrpalota. További időpont: 18:15 

22.00 – „SZAKCSI 70” 

A hetvenéves Szakcsi Lakatos Béla ünnepi jazz-koncertje. 
Közreműködik: 
Juhász Márton - dob 
Lakatos Pecek Krisztián - bőgő 
Sárközy Lajos - hegedű 

Szivárvány Kultúrpalota (Noszlopy Gáspár utca 5–7.) Jegyek kaphatók a Tourinform 
irodában és a helyszínen 800 – 1.000 – 1.200 Ft-os áron. 

Augusztus 19. 

11.00 – 18.30 - „MOZART KUPA” 
Egész napos tekeverseny Mozart tiszteletére. Eredményhirdetés a délutáni hangverseny előtt. 

19.00 – KAPOSFEST BISZTRÓ 
Társasjátékok, kártyázás, zsíros kenyér, fröccs, kockás terítős asztalok. 
Közös mulatozás a művészekkel Kaposvár főterén. 
A kiváló zenéről Horváth Gyula és cigányzenekara gondoskodik. 

  

  

Cimkék: Kaposfest 2013, kamarazenei fesztivál, programok  
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 Indul a Rippl-Rónai IC Kaposvárra! 
2013.12.06., péntek 14:31  

Új intercity járat indul december 15-én, 14.45 órakor Budapest és Kaposvár között, „Rippl-
Rónai IC” néven. A névadás része annak a kulturális-turisztikai projektnek, melynek során 
Kaposvár felvállalja Rippl-Rónai József életművének gondozását. 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. ezen kezdeményezést segíti az új nemzetközi járat 
országhatáron belüli elnevezésével. December 15-én 14 órától – a Rippl-Rónai IC első 
útjához kötve – ünnepi műsor keretében jelenti be Szita Károly, Kaposvár polgármestere a 
Rippl-Rónai projekt következő nagy eseményét, a Rippl-Rónai Fesztivál elindítását.  

Miután az önkormányzat 2012-13-ban felújította a Rippl-Rónai Villát, létrehozta a Rippl-
Rónai Látogatóközpontot, melyben elhelyezte az 1900-as években elpusztult eredeti 
Andrássy-ebédlő pontos és korhű mását, 2014-ben a festő születésének hetében megrendezik 
az első Rippl-Rónai Fesztivált, melynek keretében minden évben Rippl-Rónaihoz köthető 
képzőművészeti kiállításra és nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor. 

 

 



A Rippl-villa átadása: 

 

 

A Magyar Államvasutak – a kulturális projekt támogatójaként – a festőről nevezte el új, 
Budapest-Kaposvár vonatjáratát, melyet a Horvátország felé haladó nemzetközi hálózatba 
kapcsolt be.  

 



A nagy rajzolás Kaposváron 

2013. október 6. 11:10 Vas András  

 

Valljuk be, cseppet sem megnyugtató érzés, ha valakit körberajzolnak. Kivéve, ha 
mindennek motiválója a művészet, ahogyan így volt ez szombaton a kaposvári Rippl-
Rónai múzeumban is: az intézmény az Egy méter papír, az ember és a csipke 
programmal csatlakozott az idei A nagy rajzolás – The Big Draw (TBD) – projekthez.  
 
Mely 2000-ben Angliából indult el hódító útjára, s az idén már több mint másfélezer 
intézmény – iskolák, múzeumok, könyvtárak, galériák, művészi közösségek, önkormányzatok 
– csatlakozott az egy hónapos nemzetközi rendezvénysorozathoz, mely amellett, hogy 
generációkat, vadidegen embereket köt össze a kreatív foglalkozások során, úgy tekint a 
rajzolásra, mint a gondolatok, a kreativitás, a szociális és kulturális tevékenységek 
összekapcsolásának eszköze. 

Mely 2000-ben Angliából indult el hódító útjára, s az idén már több mint másfélezer 
intézmény – iskolák, múzeumok, könyvtárak, galériák, művészi közösségek, önkormányzatok 
– csatlakozott az egy hónapos nemzetközi rendezvénysorozathoz, mely amellett, hogy 
generációkat, vadidegen embereket köt össze a kreatív foglalkozások során, úgy tekint a 
rajzolásra, mint a gondolatok, a kreativitás, a szociális és kulturális tevékenységek 
összekapcsolásának eszköze.  

Kaposvár évek óta tagja a TBD-közösségnek, s minden esztendőben más és más az egész 
napos Nagy rajzolás végcélja: az idén a múlt és a jelen vegyítésével a jövőnek akartak üzenni 
a szervezők. 
– A projekt középpontjába ezúttal a csipke került – magyarázta Lázár Zsuzsanna főszervező 



–, éppen ezért a rajzolni jelentkezőknek először meg kellett nézniük a múzeum viselettörténeti 
kiállítását. Aztán a múltat áthozták a jelenbe, ide a volt Vaszary-képtárba. 
 
Ahol várta őket a programcímben is szereplő egy méter papír. A mennyiség a szélességre 
vonatkozott, a rajzolók a méterszéles papírhengerre feküdtek, körberajzolták őket, aztán 
különböző technikákkal kitöltötték a testek körvonalait, s a díszítésnél természetesen nagy 
szerep jutott a csipkének. Az elkészült művel pedig időkapszulába kerültek üzenetként a 
jövőnek.  
 
Interaktív múzeumi foglalkozással, a Gárdonyi-kuckóval emlékezett a 150 éve született íróra 
a Rippl-Rónai múzeum a hétvégén. A kuckóban Gárdonyi Géza életének legfontosabb 
állomásaival, valamint műveivel ismerkedhettek meg az érdeklődők, akik emellett az író 
életművével kapcsolatos nagykirakókkal, memóriajátékokkal, titkosírással múlathatták az 
időt, beleképzelhették magukat a stratégiai játékká szelídült 1552-es egri ostromba, 
megismerkedhettek a kor fegyvereivel és ruháival, s persze az író világával. 



Fürdőélet és egészségturizmus a Dunántúlon az ókortól napjainkig Lejárt program  
település:  
Kaposvár  
 

múzeum neve:  
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum  
 

program helyszíne:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Díszterme, 7400 Kaposvár, 
Kossuth Tér  
 
 

A konferencia célja, hogy elősegítse az 
elsősorban magyarországi közgyűjteményi 
intézmények különböző területein dolgozó 
szakemberek történeti alapokon nyugvó 
tapasztalatcseréjét, és kapcsolatot keressen 
az ezeken alapuló jelenkori turisztikai 
szolgáltatási lehetőségekkel.  
Egyúttal bemutatkozási és publikálási 
lehetőséget adjon a hazai és határon túli 
kutatóknak az új eredmények széleskörű 
megismertetésére és megvitatására. A 
konferencia védnöke Szita Károly Kaposvár 
MJV polgármestere. Együttműködő 
partnereink a Magyar Nemzeti Levéltár 
Somogy Megyei Levéltára, több budapesti és 
dunántúli közgyűjtemény és egyetem 
munkatársa, a kaposvári Virágfürdő, 
valamint a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár. 
 

Honlap:  
www.kaposvar.hu  
 

E-mail:  
info@smmi.hu  
  

 
   
  
 

 

 
 
Programidőpontok:  
2013. OKT 15. 10:00 - 18:00  
 

Célközönség  
Várhatóan több, elsősorban dunántúli közgyűjteményi 
intézmény munkatársai, kulturális, turisztikai, és civil 
szervezetek vezetői/képviselői, illetve tagjai, valamint 
elsősorban a helyi, illetve egyéb felsőoktatási 
intézmények hallgatói, a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében érkező egyéb érdeklődők.  
 

Felelős személy  
Név: Borzavári Balázs  
Cím: 7400 Kaposvár, Hunyadi János utca 1.  
Telefon: 36303968883  
E-mail: borzavari@smmi.hu  
 

Látnivalók a környéken  
Nepomuki Szent János szobra 
Dorottya-ház 
Deseda parkerdő, Deseda Arborétum 
Rippl-Rónai Villa 
Csiky Gergely Színház 
Szabadság angyala 
Somogy Megyei Levéltár Épülete 
Városháza 
Szent Donát kápolna 
Gugyuló Jézus szobor   

 



Hiába az innováció, egyedül nem megy a fürdőknek sem 

2013. október 15. 15:29 Márkus Kata  
Ugyan a 2000-es évek elejétől kezdve nem volt hiány a Dél-dunántúli régióban gyógy- és 
termáltur isztikai fejlesztésekben, ám ezek egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket. Ezt a szakmai állásfoglalását osztotta meg Bakucz Márta, a Pécsi 
Tudományegyetem docense Kaposváron.  
 

A Rippl-Rónai Múzeum, a kaposvári önkormányzat és a Takáts Gyula könyvtár közös, a 
dunántúli fürdőkultúráról és egészségturizmusról szóló konferenciájának célja többek közt az 
volt, hogy a különböző kutatási területek tapasztalatait átadják, hogy azokat aztán a városok 
turisztikai fejlesztéseikben hasznosítani tudják. E konferencia egyik előadójaként beszélt 
Bakucz Márta az eddigi fejlesztések viszonylagos eredménytelenségéről, s az okokról. 
Melyek közt első helyen említette, hogy a fejlesztések koordinálatlanul történtek. – A másik 
hiba pedig az volt, – mondta –, hogy szinte teljes egészében hiányzott az együttműködés a 
fürdők és üzemeltetőik között. Valójában valamennyi fürdő ugyanazt kínálja. Miközben 
versenyzenek egymással, üzleti titkot csinálnak a vendégforgalmi, bevételi adatokból. Pedig 
ezzel a fajta hozzáállással nagyon nehéz előrelépni. Együttműködésre volna szükség akár a 
vállalkozók között is, akik működtetik a fürdőket, még akkor is, ha profitorientált cégekről 
van szó.  

Bakucz Márta, a Pécsi Tudományegyetem docense szerint elsősorban közös marketingre, 
innovációra volna szükség a sajátos vagy komplex termékek kialakítása terén. – Nem 
feltétlenül kellene mindig mindenhol ugyanazokat a termékeket kiajánlani. – Az innováció azt 
is kellene, hogy jelentse: nem csak a fürdőzés, a gyógykezelések kellene hogy a középpontban 
álljanak egy-egy fürdőben, hanem legyenek hozzá kiegészítő termékek is – hangsúlyozta a 
docens. – Erre nagyon jó példákat lehet látni a szomszédos Burgenlandban, ahol az elmúlt 15 
évben hatékonyan tudták kihasználni az uniós forrásokat. Egy sokkal kisebb területen, mint a 
Dél-dunántúl ultramodern fürdőkomplexumokat hoztak létre, de mellette mást is kiajánlanak. 
Például golfpályákat, az ökoturizmus különböző formáit. S ezzel családokat is vonzanak a 
fürdőbe. Nálunk is vannak erre elvi törekvések, gondolok itt a Dél-dunántúli fürdőklaszterre, 
ám ez csak formálisan működik. Tartalmat kellene adni, valódi működést kellene generálni 
ezen belül.  
 
Ám az egyelőre Bakucz Márta szerint is rejtély, hogyan hatékony a fürdők működtetése. – 
Önkormányzati cégekkel, ahogy azt Kaposvár is teszi – latolgatta a docens –, vagy pedig 
kiszervezéssel, akár hosszú távú lízinggel. S akkor a profitorientáltabb menedzsment 
meghozná a várt eredményt. Ám arról is érdemes beszélni, amit szakmai körökben gyakran 
hallani: a magyar turizmus egyik legnagyobb problémája, hogy elnyeli a pénzalapokat, de 
lényegileg a fürdők zöme veszteségesen működik. Sürgősen kellene e tekintetben lépni 
valamit, mert lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik azt mondják, hogy túl sok fürdő létesült 
hazánkban, s emiatt egymás hatását kioltják, versenyképességüket csökkentik. 

 



Két napon át tartó programkavalkád több somogyi 
településen 

2013. szeptember 29. 18:10 Jeki Gabriella  

 

Az Itthon vagy! - Magyarország szeretlek! című hétvégi programkavalkád 1300 
csatlakozó települése között 81 somogyi élt a lehetőséggel, hogy értékeit bemutassa 
szűkebb és tágabb pátriája számára.  
 

Az MTV élő közvetítése Alsóbogáttól Kaposváron át Barcsig mutatta a somogyi tájakat, 
embereket. A Rippl-Rónai-villa parkjában kulturális piknik várta a látogatókat, a fellépők 
között voltak a Csiky színművészei, a Juhos Együttes, Ruska és Mica duett. Várdán 
origamiművész vezetésével ötezer papírból formázták meg a település címerét. A két napos 
programsort Szent Mihály napi tűzgyújtás zárja megyeszerte. 
 
Balatonszárszón a József Attila Emlékház települt ki egy harmincas évekbeli teadélutánra. 
Bárki korabeli ruhát ölthetett a múltidéző során, a Zenepavilonnál számos fellépő váltotta 
egymást. 
Balatonszemes mesével, komolyzenével, majd rockkal készült a bemutatkozásra. Benedek 
Elek-mesejátékot követően a Zene világnapjához kapcsolódva a komolyzenéé volt a terep, a 
vasárnap esti tűzgyújtásra pedig rockzenével hangoltak a helyi bandák. 
Siófokon a kiliti városrész szüreti felvonulásával és mulatságával kapcsolódtak az „Itthon 
vagy!” programokhoz, Zamárdiban ez alkalomból avatták a település egyik jelképének, a 
kőhegyi kilátónak a megvilágítását. 
 
Marcali – kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel – tudatosan építi be programjaiba 
értékeinek ápolását. Az Érik a szőlő – két napos Mihály napi, szüreti rendezvényt Sütő 
László polgármester indította útjára. Az értékeket elsősorban a helyi fellépők bemutatkozása, 



a marcali hegy szüretjeit felvonultató múzeumi fotókiállítás, terményszentelő szentmise 
képviselte. A kulturális programokkal fűszerezett rendezvény vendégcsalogató látványosság 
is volt az elmaradhatatlan borkóstolóval, lovas fogatos felvonulással, valamint Bangó Margit 
Kossuth-díjas művész fellépését követő esti utcabállal. Az idei év újdonsága a szüret 
hangulatát megidéző gyümölcskép kirakása volt, a közös szabadtéri alkotás az ősz szinte 
valamennyi gyümölcsét felvonultatta. 

 
Marcali tudatosan építi be programjaiba értékeinek ápolását  
 
Mesztegnyőn egy „falunkbéli találkozóra”, a Jókai utcai „almáskertbe” fogadták a jelenlegi és 
egykori mesztegnyői lakosokat. A gyermekeket fából készült játékokkal és 
célbadobóversennyel, a felnőtteket pedig mustkóstolási, bográcsos főzési lehetőséggel várta 
az önkormányzat. 
Niklán – akárcsak Balatonberényben – hagyományőrző szüreti felvonulást tartottak, amelyet 
este bállal zárnak. A niklai programsorozathoz tartozott még festménykiállítás, színházi 
előadás, mézkóstolás és bográcsos főzés. 
Balatonkeresztúron a helyi hagyományok őrzése, a magyar népszokások felelevenítése 
szorosan összekapcsolódik a falu életével. Mihály-napi vásár népszokás jeles napját az óvoda 
honosította meg a településen, amit a hétvégi rendezvénysorozaton a településen élő 
családokkal is megismertettek. 



Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

•  
•  
•  
•  
• útitervbe » 
• elküldöm ismerősnek  

• Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 
• Web: www.smmi.hu 
• E-mail: info@smmi.hu 
• Telefon: +360308696056 

A Somogy megyei múzeumi szervezet jogelődje 1909-ben alakult meg „Somogymegyei 
Muzeum Egyesület” néven. A már korábban kiállításon is bemutatott gyűjteményeit a Vallás-
és Közoktatásügyi miniszter 1936-ban nyilvánította közgyűjteménnyé. A két világháborút 
átvészelt muzeális anyag nagysága 1948-ban már meghaladta a 12 ezer darabot. 1949-től 
viseli a „Somogy Megyei Múzeum” nevet, ekkor gyűjteményei állami tulajdonba kerültek. 
 
1951-ben Bernáth Aurél nyitotta meg az első, a kor színvonalán álló állandó kiállítást. 
1961-ben a múzeum, megyei szervezetként, a megyei tanács irányítása alá került, neve ezért 
„Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – Rippl-Rónai Múzeum” lett. Ekkor a megyei 
múzeumi szervezetnek hat vidéki kiállítóhelye volt. 1973-ban indult el a munkáját bemutató 
szakmai folyóirat, a Somogyi Múzeumok Közleményei. Hálózata tovább bővült, 1977-ben a 
múzeumi szervezet már 39 múzeumi egységből állt. 
 
1991–1993 között a somogyi városokban lévő helytörténeti múzeumok önálló múzeumi 
intézményekké váltak. A nagyfokú hálózatépítés után a ’90-es években a minőségi kulturális 
szolgáltatásokra és a fenntarthatóságra helyeződött át a hangsúly, és a hálózat fokozatos 
karcsúsítása következményeként a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezete 
2012-ig 12 egységből állt.A 2007-es intézményösszevonás eredményeként átvette a Somogy 
Megyei Művelődési Központ feladatkörét. 
A kaposvári székhelyű intézmény 2011-ben részben kiköltözött addigi központi épületéből. 
Szolgáltatásai jelenleg két telephelyen érhetők el. Kiállításai, a régészeti és képzőművészeti 
osztály, a könyvgyűjtemény a régi központi épületben (Kaposvár Fő u. 10.) maradtak, az 
igazgatóság az adminisztrációval, valamint a többi szakmai osztállyal (néprajz, 
természettudomány, történettudomány, restaurátorok) Kaposvár, Fő u. 101. számú épületben 
kaptak helyet.A múzeumi rendszer reformja keretében 2012-ben többször váltottak fenntartót 
a megyei múzeumok. Az Országgyűlés őszi döntése alapján 2013. január 1-től megszűntek a 
megyei múzeumigazgatóságok. Addigi tagintézményeik pedig a helyi önkormányzatok 
fenntartásában működnek tovább. E rendszerben kiemelt szerep jut a megyeszékhelyi 
múzeumoknak, amelyek települési feladataik mellett megyei hatókörű múzeumként jelentős 
állami feladatokat is ellátnak. Somogyban ezt a küldetést a kaposvári Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum (Rippl-Rónai Múzeum) folytatja. 



 

 

 

Árak 
Teljes árú (/fő) 700 Ft 
Kedvezménye (/fő) 350 Ft 
Családi jegy (2 felnőtt 2 gyermek) 1 500 Ft 
Csoportos jegy 10 fő felett, teljes áru (/fő) 600 Ft 
Csoportos jegy 10 fő felett, kedvezményes (/fő) 300 Ft 
Szakmai tárlatvezetés (/csoport) 2 500 Ft 
Az árak tájékoztató jellegűek! 

További információk 

Nyitvatartás: 
Nyári nyitva tartás (04.01.-10.31.): 10 órától - 16 óráig ; Téli nyitva tartás 
(11.01.-03.31.): 10 órától - 15 óráig ; Hétfőn a múzeum zárva tart. 

 








