
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

  
TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULT MEG AZ ÓPUSZTASZERI EMLÉKPARK 

 

Többfunkciós látogatóközponttal, új vendégváró kapuval, négy vadonatúj kiállítással, karbantartó és 

örökségműhelyekkel gazdagodott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Sikeresen 

befejeződött a „Lépj be a múltba! – Történelmi időutazás Ópusztaszeren” című projekt, amely a 

„Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése DAOP – 2.1.1/G-11” jelű pályázati konstrukció 

keretében valósult meg. A beruházás a Dél–Alföldi Regionális Operatív Program keretében 

1.089.509.830 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati forrás által nemcsak új 

kiállításokkal gazdagodott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, hanem egyre inkább az 

élményközpontú ismeretátadás került a központba. A projekt sajtó nyilvános zárórendezvényén Dr. 

Juhász Tünde, Csongrád megye kormánymegbízottja, Csókay Ákos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. kabinetfőnöke és Kertész Péter, az Emlékpark ügyvezető igazgatója mutatta be a megjelent 

vendégeknek a beruházás eredményeit. 

 

„Elmondhatjuk, hogy Ópusztaszer mára igazi zarándokhellyé vált, szakrális térré alakult” – ezzel a 

gondolattal indította a projektzáró rendezvényt Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékpark ügyvezető igazgatója. Ünnepi beszédében kiemelte: „Honszerző őseink történetét, a középkori 

magyarság életmódját, a 19. század végi és 20. század eleji mindennapokat mutatják be kiállítóhelyeink, 

amely ma már inkább egy interaktív tárlatként funkcionál, megfelelve a 21. század múzeumi elvárásainak.”  

A fejlesztéseknek köszönhetően az Emlékpark új vendégforgalmi kiszolgáló épülettel gazdagodott. Felépült 

egy új, többfunkciós látogatóközpont, ahol vendégváró, foglalkoztató helyiségek, előadóterem és időszaki 

kiállítási termek találhatóak. Vendégeink itt is megpihenhetnek, a vetítőteremben a parkhoz kapcsolódó 

történelmi időkről filmeket nézhetnek. Illetve megnézhetik az itt kialakított Hungarikum tárházat is. 

 

A Feszty-körképnek is helyet adó Rotunda épülete ma már belülről teljesen körüljárható. Az új kiállítások 

olyan korszerű multimédiás és interaktív elemeket is tartalmaznak, amelyek mindenben megfelelnek a mai 

kor múzeumi-turisztikai elvárásainak. Örökségműhelyünkben pedig látogatóink valódi régészekké, 

antropológusokká válhatnak, és a gyakorlatban is kipróbálhatják a különböző népi mesterségek fogásait - 

összegezte a projekt részleteit Kertész Péter ügyvezető igazgató. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Kormány irányelveit követve kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 

segítse társaságait az európai uniós forrásokra való pályázásban, a források minél hatékonyabb 

lehívásában.” – mondta ünnepi beszédében Csókay Ákos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

kabinetfőnöke. 

Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott a nemzeti színű szalag átvágása előtt, beszédében Ópusztaszer 

múltja és küldetéstudata előtt tisztelgett. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az Emlékpark fennállása 

óta, az eltelt 119 év alatt azon munkálkodtak, hogy az Emlékpark kiemelt szerepet kapjon 

magyarságtudatunk és a nemzeti összetartozás erősítésében. „Amit itt a beruházás során megvalósítottak, 

továbbviszi az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark üzenetét a múltról a jövőnek. Ezek az attrakciók, 

az összmagyarság kárpát-medencei történelmét és népi kultúráját hozzák kézzel, ésszel és - reméljük - 

szívvel is érzékelhető közelségbe.” – zárta ünnepi beszédét Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott. 

Az avató után az új látogatóközpont konferenciatermében ismertették a projekt részleteit, majd a 

terepbejárás során az új látványelemekkel, kiállításokkal ismerkedhettek a jelenlévők.  

A fejlesztések eredményeként 1952,12 m2 felületen jött létre a multifunkciós látogatóközpont, a Rotundában 

összesen 918,23 m2 kiállítási területet hoztunk létre. Az új vendégforgalmi kiszolgáló épület 188,26 m2 

alapterületű. A karbantartó és örökségműhely 1099,36 m2 területet foglal el. 

 

 

 


