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A Dél–Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva
folyó és a Balaton ölelésében fekszik Somogy megye
és székhelye, Kaposvár. A zselici lankák és a Kapos
folyó között hét dombra települt város történelme a
magyar állam létrejöttével egyidős.
Kaposvár emberléptékű, élhető, szerethető város.
Olyan város, ahol a lakók jól érzik magukat. A hangulatát a rendezett környezet, a virágok, a szökőkutak
alapozzák meg.
A belváros arculata a XIX-XX. század fordulóját követő évtizedekben hatalmas változásokon esett át. A közművesítést követően a járdákat széles szegélyekkel látták
el és virágosították a köztereket. Fásították az akkor épült
utcákat, a laktanyák és közintézmények udvarait.
1912. április 29-én alakult a Kaposvári Szépítő
Egyesület, melynek elnöke Scholz Gyula műszaki tanácsos, alelnöke dr. Kovács-Sebestény Gyula polgármester, vezetői pedig közismert és befolyásos városi
tisztségviselők voltak. A mozgalom jelszava, a „Virágos Kaposvár” az 1920-30-as években vált országosan
ismertté. A Szépítő Egyesület munkáját dicséri a város
első szökőkútjának elkészítése, valamint a tavasszal az
utca villanyoszlopokra kihelyezett virágkosarak, melyekben különböző színű virágok nyíltak. 1925-ben

Kaposváry (Vétek) György polgármester felkérésére
Stöckl József műkertész vette át a városi főkertészi
tisztséget, aki még abban az évben 15 ezer virágot és
ezer facsemetét ültetett Kaposvár utcáira. 1928-ban
avatták fel a mai Berzsenyi parkot, de Kaposváry (Vétek) György polgármestersége alatt alakították ki a mai
Színház és Rippl-Rónai parkot is.
A 20-30-as évek mozgalmának törekvéseit folytatja
napjaink Kaposvárja. Elkészült a Városliget, megszépült a Kossuth tér, 2010-re megújul a teljes belváros.
Az elvégzett munkának eredménye is van: 2003-ban a
megyeszékhely a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 1. helyezését nyerte el. 2004-ben Franciaországban az Európai Virágos Városok és Falvak
Versenyén Kaposvár arany minősítést kapott, 2009ben pedig elnyerte az „Év Települése” kitüntető címet.
Évről évre nő a zöldfelületek nagysága, a kiültetett
egynyári és évelő virágok száma. De nemcsak a parkosítás teszi otthonossá a települést, a szökőkutak száma
is gyarapszik. E kiadványban 28 szökőkutat, ivókutat
mutatunk be, bizonyságul, hogy Kaposvár valóban a
szökőkutak városa.
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Díszkút táncospárokkal
Kaposvár első szökőkútját – melyen két cifra gúnyás legény öleli párját
– a Kaposvári Szépítő Egyesület állíttatta 1913. július 13-án a Csiky Gergely Színház
előtt. A szökőkutat Akt Gyula szobrászművész mintázta, és a pécsi Zsolnay gyár
készítette majolikából
és pirogránitból.

4

Vízesés a Színház
parkban
1933-ban kezdődött a Színház mögötti park
kialakítása, ekkor építették a szökőkutat is,
melynek termésköveiről 50 m2-es medencébe
csorog a víz.

Tündérrózsa
díszkút
A Csiky Gergely Színház
mögötti parkban 1983-ban
állították fel Gera Katalin
kaposvári szobrászművész
Tündérrózsa című, kőből
faragott díszkútját. A szobor
gipszmakettje a Kaposvári
Egyetem Pedagógiai Kari
épületének aulájában látható.
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Kossuth téri szökőkutak és ivókút
2003-ban adták át a város megszépült, átépített
főterét, a Kossuth teret. Az impozáns szökőkútcsoport – a teret átszelő apró csobogókkal, vízeséssel
és változatos vízoszlopokkal – Ripszám János tervei
alapján marokkói mészkőből készült. Vasárnap esténként hangulatos fény- és hangjátékkal örvendezteti meg a téren megpihenőket. A kerámia ivókutat
Ambrus Éva 2003-ban készítette.
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Berzsenyi
park
Kaposvár második szökőkútját 1929-ben állíttatták a városatyák a Berzsenyi parkban.
A korabeli beszámolók szerint a díszkút színes fényjátékában „nagy számú közönség
gyönyörködött”. A Zsolnay
kutat 2001-ben eredeti formájában újjáépítették.

Rippl-Rónai kút
A szökőkutat először Lányi Dezső 1936-ban készült szobra díszítette, majd 1950-ben állították fel
a Medgyessy Ferenc készítette szobrot. Lányi alkotását ekkor a festő sírján helyezték el. 2001-ben a
teret újraparkosították, a szökőkutat felújították.

Úszó díszkút
a Városligetben
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A 2001-ben átadott, mintegy öthektáros Városliget
közepén található tavat úszó szökőkút díszíti.

9

Fiú hallal
A Kaposi Mór Megyei Kórház
területén található, 1962-ben készült
szobor alkotója Farsang György.

Söröskorsó
A donneri városrész névadójának Donner János serfőző
mesternek állít emléket a körforgalomban 2009-ben felállított, éjszaka zölden világító,
bronzból és üvegből készült
korsó. Tervezői Szabó Éva
és Sörös Rita.

A Béke-Füredi lakótelep szökőkútjai
2006-ban, az elsőként felújított panelházak közötti közterületen állították fel a
pitypang vízképű szökőkutat. A 154 db fúvócsőből érkező vízfüggönyt esténként
színes fényjáték teszi különlegessé.
A mászóka alakú szökőkutat Sörös Rita és Szabó Éva szobrászművészek „Kréta
és Majoranna” című szobrai díszítik 2008 óta.
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Bethlen téri
szökőkút
A 2002-ben készült
Bethlen téri körforgalmat díszítő szökőkút
esténként színes
fényjátékával gyönyörködteti
a közlekedőket.

Arany
János
téri szökőkút
A 2005-ben épült körforgalom közepébe elhelyezett szökőkút különleges vízképével érdekes
színfoltja a városnak.
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Bajcsy-Zsilinszky utcai
szökőkút
A Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Bajcsy-Zsilinszky utcai irodaháza előtti szökőkút
1993-94-ben
készült. Különlegessége a türkizkék
színben csillogó víz.
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Kerámia
szökőkút
A McDonald’s étteremhez tartozó,
különösen szépen
gondozott park egyik
szép eleme a környezetbe illeszkedő
szökőkút, mely 1997ben Matola Magda
és Adamis Gusztáv
tervei alapján
készült.
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Európa parki
szökőkút
Az Európa parkot díszítő szökőkút 2000-ben
készült marokkói mészkőből.

Zsolnay
ivókút
A Fő utca jellegzetes színfoltja Fürtös
György eozinmázas
Zsolnay díszkútja,
mely 1988-ban került a
Fő utca 21. sz. alatti árkádos ház tengelyébe.

Honvéd utcai
díszkút
A Honvéd utcai díszkút
Z. Soós István festőművész színtervei szerint kerámiából és fémből
készült 1974-75-ben.

Anna
utcai ivó
díszkút
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A Somogy Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székházának
bejáratánál 1990 óta
áll Gera Katalin kőből
és bronzból készült
díszkútja.

56-os kaposfüredi
emlékmű
A szökőkúton lévő halak, valamint a talapzatba vésett
szőlőfürt a városrész Deseda tóhoz való tartozására,
valamint a szőlőhegyre utal. 2006.
október 23-án, az 56-os forradalom
50. évfordulóján avatták Kling József
alkotását.

Raktár utcai
körforgalom
A város északi kapujában megépített
szökőkút a köré ültetett színes virágokkal magához vonzza a városba érkezők ﬁgyelmét. Így már
a város szélén kedvező képet ad településünkről.
2008-ban készült el.
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Noszlopy utcai körforgalom
A Noszlopy utcai szökőkút
2009-ben L.Balogh Krisztina tervei alapján, a Corso
Üzletház beruházásában
készült.

Plaza
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A Kaposvár Plaza 2008-as
bővítése során alakították ki
a padokkal, játszótérrel körülvett
szökőkutat.

Pécsi
Tudományeg yetem
EK KKK
A Pécsi Tudományegyetem EK KKK belső udvarán
elhelyezett szökőkutak Weeber Klára alkotásai. Mindkettő szökőkút áthelyezését tervezik, egyikük az iskola előtti
térre kerül.
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Panka
Az 1986-ban bronzból készült
Panka szökőkút kellemes
színfoltja a Nemzetőrsori
lakótelepnek.
A Weeber Klára készítette
bájos gyermekﬁgura és a hozzá
tartozó kút felújítását tervezi a
város.

Szarvas üzletház
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A szökőkút
a Szarvas üzletház belső udvarában
található 2007 óta.

Noszlopy utca
A belváros rekonstrukciója során a Noszlopy
Gáspár utcai duplasoros platánfák tengelyében
szökőkútrendszer épül L.Balogh Krisztina tervei
alapján, ahol felállítják Bors István 4 évszak című
bronzból készült szoborcsoportját is. A kutak
egymástól eltolva, hasonló geometriával de eltérő
hosszúságban épülnek meg. Bors István 4 évszak
című szoborcsoportját 1982-ben alkotta.
A közel 2,5-3 méteres totemszerű alkotásokat
a mester Vivaldi 4 évszak című művére
komponálta. A tervezett szökőkút kihasználva
az utca lejtését, tálcáról tálcára zubogtatja
a vizet a forrásként elhelyezett ivókúttól az
érkezőmedencéig, melynek közepébe kerül
1-1 Bors alkotás. Az így kialakuló spontán
vízmozgás mellett beépített vízjátékok,
valamint programozható fény- és hangjátékok
szórakoztatják majd a városlakókat. A tervek
szerint vasárnap este minden kút a saját tételét
zenéli majd el az előbb említett Vivaldi műből.

