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NAT-tal összehangolt foglalkozások 
Kedvezményes csomagajánlatok 

Hasznos információk 

Ópusztaszer télen, nyáron!
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Tisztelt Pedagógus Kollégák!

Kiadványunkkal az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark múzeumpedagógiai-
és andragógiai programjait, látnivalóit ajánljuk szíves figyelmükbe.
Minden fontos információt megtalálhatnak benne, mely megkönnyíti a kirándulás 
előkészítő munkálatait, s az Emlékparkban tett látogatáskor is segítségükre lesz.
Az igényelhető foglalkozások leírása mellett megtudhatják, milyen egyéb 
szolgáltatásokat kínálunk, hogy ópusztaszeri barangolásuk még tartalmasabb, 
emlékezetesebb legyen. Várjuk Önöket akár több napra is nemzeti emlékhelyünkön, 

hiszen az Emlékpark felfedezésére egy egész nap is kevés. Emellett nem 
szabad megfeledkeznünk a környékbeli látnivalókról, programokról sem. 
Az idei tanévben is a Nemzeti Alaptantervvel összehangolt, tartalmilag 

is megújult, a különböző műveltségterületek ismeretanyagához igazított 
foglalkozásokkal, kedvezményes programcsomagokkal várjuk az osztályokat, 

kiránduló csoportokat. Az iskolai oktató-nevelő munka során a tanórai keretbe 
a legtöbb esetben nem, vagy csak nagyon nehezen fér bele a szemléltetés, a 
tapasztalati- és a játszva tanulás lehetősége. Emiatt igyekszünk úgy kialakítani 
programjainkat, hogy az Emlékparkban mindezekre alkalom nyíljon. Fontosnak 
tartjuk, hogy az átadott tudás ne csak nyers információt, hanem valódi élményt 
adjon a látogatóknak – legyen gyermek, vagy felnőtt – és jó emlékeket ébresszen 
visszatérő vendégeinkben.  
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark különleges adottságainak 
köszönhetően kiváló terepet nyújt rendhagyó tanórák, témanapok megtartására, 
a kulcskompetenciák együttes fejlesztésére is.

Szeretettel várjuk Ópusztaszeren!
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ÁLTALÁNOS  INFORMÁCIÓK

Elérhetőség:
ÓNTE Nonprofit Kft., H-6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Telefon: +36 62 275 133 (mellék: 103, 104)
Mobil: +36 30 982 3117
Fax: +36 62 275 007
E-mail: info@opusztaszer.hu
Előjegyzés a Feszty-körkép látogatására, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, 
szakvezetésre: hétfő-péntek 8.00-16.00 óra között

Nyitvatartás:
Szezon:
Március 30. – október 31.: kedd – vasárnap 10.00 – 18.00 óráig, Hétfő: szünnap
Szezonon kívül:
November 1 – március 29.: kedd – vasárnap 10.00 – 16.00 óráig, Hétfő: szünnap
Az utóbbi („Szezonon kívül”) időszakban a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, a Nomád 
Park, és a Puszta Háza zárva tartanak! 
A Park területe, a Feszty-körkép, valamint a Rotunda épületének kiállításai, a Látogató-
központ és a Gyógynövényház ekkor is látogathatóak, valamint foglalkozásaink ezen 
időszak alatt is igénybe vehetőek az alábbiak kivételével: Bakot lőttem; Volt egyszer 
egy oskola; Halász Palkó meséje; Süssünk, süssünk; Agyagozás; Rézdomborítás; 
Zabla, tegez, szablya; Ló és az ember; Erdő kincse; Barátaink a madarak. 

Árak:

A csoportos jegyek esetében 15 fő után 1 fő kísérő belépése díjmentes.
A jegycsomagot a látogatás tervezett időpontja előtt minimum 2 héttel szükséges megrendelni! Munka-
társaink a csoport igényeihez igazított egyedi ajánlatot állítanak össze. A KALANDOZÓ jegy keretében választ-
ható múzeumpedagógiai foglalkozást elő kell jegyeztetni a jegy foglalásakor! Kérjük, amennyiben bármilyen 
kérdésük merül fel a foglalkozásainkkal kapcsolatban, hívjanak bennünket a megadott elérhetőségeken!
A megváltott belépőjegy balesetbiztosítási szolgáltatást is magában foglal, amely alapján egy esetlegesen 
bekövetkező baleset esetén látogatónk a biztosítási kötvényben meghatározott feltételek szerint kártérítési 
összegre jogosult.

Fontos!
Az egyes programoknál feltüntettük a maximális csoportlétszámot. Javasoljuk, hogy a 
nagyobb létszámú csoportok esetében válasszanak egyszerre többféle foglalkozást, vagy 
csoportbontással, két, egymást követő időpontot jelöljenek meg ugyanarra a programra. 
Amennyiben bármilyen megrendelt programot lemondani kényszerülnek, azt a következő 
feltételekkel tudjuk elfogadni:

- az előjegyzett időpont előtt két héttel: nem jár következménnyel a megrendelő felé 
- az előjegyzett időponthoz képest két héten belül: 50%-os vételár visszatérítést tudunk 

biztosítani 
- az előjegyzett időponthoz képest három napon belül: nem áll módunkban visszatérítést 

szolgáltatni. 
A program lemondását kizárólag levélben, vagy elektronikus úton, visszamondó e-mail 
keretében áll módunkban elfogadni!
Megértésüket köszönjük!

Kapcsolódó szolgáltatások díjai (érvényes: 2018. március 30-tól):

Múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásaink:

500 Ft/fő (idegen nyelven tartott foglalkozás esetén: 800 Ft/fő)
Volt egyszer egy oskola – interaktív múltidéző tanóra: 16.000 Ft/csoport
(A foglalkozáshoz előzetes létszám- és időpont egyeztetés szükséges. Maximális létszám: 35 fő)

Szakvezetés magyar nyelven: 9900 Ft/csoport, 25 fő felett 400 Ft/fő
(A szolgáltatást minimálisan 10 fős csoportoknak tudjuk indítani! Az időponttal és a létszámmal kapcsolatban 
előzetes egyeztetés szükséges!)

Szakvezetés idegen nyelven (angol, német, francia): 15.000 Ft/csoport, 25 fő felett 600 Ft/fő
(A szolgáltatást minimálisan 10 fős csoportoknak tudjuk indítani! Az időponttal és a létszámmal kapcsolatban 
előzetes egyeztetés szükséges!)

Rendezvénynapjainkon foglalkozásaink, szakvezetéseink szünetelnek. A foglalásokhoz 
előzetes létszám és időpont egyeztetés szükséges!

Fontos!
Szezonális foglalkozásaink kizárólag idényben (március 30. – október 31.) vehetőek igénybe, tekintettel az 
időjárási, valamint a helyszíni adottságokra. Az egész évben választható foglalkozások a naptári év teljes 
terjedelmében igénybe vehetőek az Emlékpark nyitvatartási napjain.
Speciális igényű csoportok számára külön, erre vonatkozó előzetes egyeztetést követően áll módunkban 
foglalkozást biztosítani.
A foglalkozásokkal kapcsolatosan részletesebb tájékoztatást honlapunk ide kapcsolódó felületén 
találhatnak. Amennyiben további információra is szükségük van, kérjük, hívják a 06 62 275 133-as 
telefonszámon a 201-es melléket.

Tourinform iroda:
Szezonban (március 30 – október 31.):
Hétfő – péntek 8.00 – 16.00 óráig, szombat – vasárnap 10.00 – 18.00 óráig
Szezonon kívül (november 1 – március 29.):
Hétfő – péntek 8.00 – 16.00 óráig, szombat – vasárnap 10.00 – 16.00 óráig
Telefon: +36 62 275 133 (mellék: 121)
E-mail: opusztaszer@tourinform.hu

JEGY MEGNEVEZÉSE JEGYÁR TARTALOM

KALANDOZÓ –  
DIÁK CSOPORTOS  
BELÉPŐJEGY

2700
Ft/fő

Feszty-körkép, Nomád Park, Rotunda kiállításai.  
Ezen felül 1 db választható múzeumpedagógiai program,  

a „Volt egyszer egy oskola” foglalkozás kivételével.

A HÉTMAGYAR HARCAI - 
INTERAKTÍV HADTÖRTÉNETI 
PROGRAMNAP
(nov.1. – márc. 30.)

2600
Ft/fő

A Hétmagyar harcai interaktív hadtörténeti program használata, 
fegyverzeti bemutatóval egybekötve.

TEMATIKUS NAPOK
(nov.1. – márc. 30.)

2600
Ft/fő

Emlékpark területe, Feszty-körkép, Rotunda kiállításai, a 2 db 
választható foglalkozásból összeállított programcsomag.

A HÉTMAGYAR HARCAI - 
INTERAKTÍV HADTÖRTÉNETI 
PROGRAM - 2 óra időtartammal

25.000  
Ft/csoport

A Hétmagyar harcai interaktív hadtörténeti program használata, 
fegyverzeti bemutatóval egybekötve.

Az Emlékpark a programváltozás jogát fenntartja!

Elérhetőség:
ÓNTE Nonprofit Kft., H-6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Telefon: +36 62 275 133 (mellék: 103, 104)
Mobil: +36 30 982 3117
Fax: +36 62 275 007
E-mail: info@opusztaszer.hu
Előjegyzés a Feszty-körkép látogatására, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, 
szakvezetésre: hétfő-péntek 8.00-16.00 óra között
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Régész furfang
A foglalkozáson résztvevők a régészeti munkálatokba 
és az antropológia tudományába nyerhetnek be-
tekintést. A gondosan feltárt csontvázon közösen 
keressük meg azokat a jegyeket, amelyek az „elhunyt” 
nemére, életkorára, esetleges betegségeire utalnak, 
valamint a harcokban szerzett sebesüléseit is meg-
vizsgálhatjuk, amiből még az elhalálozásának okát 
is megállapíthatjuk. Az antropológiai vizsgálatok 
mellett feltárjuk még a tárgyi emlékeket, figyelve 
arra, hogy ne keveredjen közéjük „kakukktojás”, és 
elvégezzük a leletanyag katalogizálását is. 
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól
Felső létszámkorlát: 15 fő 
Egész évben választható

Századfordulós rejtvények
A millennium hangulatát idéző Promenád - Nagyvá-
ros kiállítás a helyszíne annak a játékos foglalkozás-
nak, ahol a résztvevőknek ma már ritkán látható, elfe-
ledett tárgyakat kell felismerniük, hozzá párosítaniuk 
eredeti elnevezésüket, és „el kell, helyezzék” azokat a 
kiállítás hozzá kapcsolható helyszínén. Végül játékos 
formában kell bemutatni, hogy az adott eszköz, hasz-
nálati tárgy milyen szerepet töltött be a 19-20. század 
fordulóján élt emberek hétköznapjaiban. 
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Egész évben választható

Egy csésze irodalom a Feszty-szalonban
Feszty Árpád híres irodalmi szalonjának díszletei 
között idézzük meg annak íróit, művészeit, feleleve-
nítjük ennek az időszaknak a legfontosabb művelő-
déstörténeti momentumait. A korabeli szokásokat 
idézve, verstani ismereteinket alapul véve bordalokat 
és vidám rigmusokat „faraghatunk” a Felvidéken ta-
lálható kingyesi Tündér tanya gerendáira, sőt bekap-
csolódhatunk a Feszty-körkép népszerűsítésébe is.
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól
Felső létszámkorlát: 15 fő
Egész évben választható

Volt egyszer egy oskola
A két világháború közti időszakot idézi fel a Skan-
zenben található árpádhalmi tanyai iskola, ahol egy 
korabeli tanóra részeseivé válnak a diákok. Az elemi 
népiskola egyetlen tantermében, összevont osztály-
ban együtt tanultak kicsik és nagyok, életük végéig 
emlékeikben őrizve az olajos padló szagát, a Tanító úr 
néha kemény, de mindig emberséges alakját. A Kincs-
kereső kisködmönt vagy más írásokat olvasó gyere-
kek ma már el sem tudják képzelni, milyen lehetett a 
világítás, számítógép és projektor nélküli tanterem, a 
keménykalapos, csokornyakkendős, sétapálcás taní-
tó. Az 1920-as évek korhű berendezési tárgyai között 
zajló foglalkozás valóságos élményt nyújt minden 
résztvevő számára: megismerik azon idők tanítási 
módszereit, amikor a fegyelmezés fő eszköze a nád-
pálca, a jó tanulók jutalma pedig alma és dió volt.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 35 fő
Szezonális

Halász Palkó meséje
A népmesei- és népzenei elemekkel teleszőtt foglal-
kozáson a gyerekek megismerkedhetnek a Dél-Alföld 
népi kultúrájával: végigkísérhetik a főhős életének 
egy szakaszát, amelynek ők is aktív részeseiévé vál-
nak. A résztvevők próbatételeken át segítik az ifjú 
csongrádi halászt, hogy szerelmét megtalálja. Játé-
kok és népdalok által tudják meg, hogyan élt egy sze-
gény halászember vagy egy jómódú hagymatermelő 
család. A drámapedagógiai eszközöket felhasználó 
foglalkozás jól kiegészíti a népi kultúránkkal való 
megismerkedést. 
Ajánlott korosztály: 5-8 éves korig
Felső létszámkorlát: 30 fő
Szezonális

Süssünk, süssünk
A kemencében sütés tudományába avatjuk be az 
érdeklődőket: dédanyáink egymástól tanulták, és mi 
is megtudhatjuk, mitől lesznek igazán ízletesek az 
asztalunkra kerülő, kelt tésztából készült finomságok. 
A résztvevők megismerik, hogyan is készül a liszt, a 
búza vetésétől az őrlés és a feldolgozás folyamatáig, 
majd mindenki részt vehet a hamuban sült pogácsa 
elkészítésében.
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Szezonális

Agyagozás
A résztvevők egy – az ember által – már az őskor 
óta használt alapanyag, mégpedig az agyag meg-
munkálásának művészetébe kapnak gyakorlatias 
betekintést a több évtizedes gyakorlattal rendelkező 
fazekasmester vezetésével.
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Szezonális

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK 2017-2018

FOGLALKOZÁSOK A ROTUNDÁBAN

FOGLALKOZÁS A GYÓGYNÖVÉNYHÁZBAN

FOGLALKOZÁSOK A SKANZENBEN

Szeri praktika
Boszorkánykonyha vagy patika? Az ördög füve vagy 
gyógynövény? A résztvevőkkel a szeri templom rom-
jai közé lépve majd’ tíz évszázadot utazunk vissza az 
időben. A gyógynövények felhasználásának tudo-
mányát jól ismerték és magas szintre fejlesztették a 
monostorban élő bencések. A kézzelfogható, illatos 
kiállítás a monostorkertek titkait hozza közelebb: 
megízleljük, megszagoljuk a legjellegzetesebb 
gyógy- és fűszernövényeket, hasznos ismeretekhez 
jutunk felhasználásukról. 
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól
Felső létszámkorlát: 30 fő
Egész évben választható
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK 2017-2018

FOGLALKOZÁSOK A NOMÁD PARKBAN

Bakot lőttem
A foglalkozáson 
kézbe vesszük a 

félelmetes vissza-
csapó íjat, megis-

merjük felépítését, 
megérezzük a 

benne rejlő 
ősi erőt, mely 
rettegésben 

tartotta az egy-
kori legnagyobb 

birodalmakat 
is. A résztvevők 
próbára tehetik 

ügyességüket a célba 
lövésben, erejüket az íj 

megfeszítésében.
Ajánlott korosztály:  
8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 30 fő
Szezonális

Árpád népe
A foglalkozás visszarepít bennünket abba az időbe, 
amikor őseink birtokba vették jelenlegi hazánk te-
rületét. Testközelből tapasztalhatjuk meg a nomád 
életmód sajátosságait: a jurtában való élet rendjét, 
mindennapi eszközeik használatát.  
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 30 fő
Egész évben választható

Ezer év a hadak útján
A foglalkozás bemutatja a magyarság honfoglalás 
kori hadászatának nagy eseményeit, fontos csatáit. 
Alátámasztjuk, vagy éppen megcáfoljuk a bemuta-
tott eseményekhez kapcsolható általános téziseket. 
A csaták elemzésén keresztül a résztvevők megismer-
hetik a magyar hadsereg(ek) fejlődését, a lovas íjász 
harcászat főbb vonásait. A foglalkozás során nagy 
szerepet kapnak a különböző eszközök, amelyeket 
kézbe is vehetnek, valamint felölthetnek a résztvevők.
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól
Felső létszámkorlát: 30 fő
Egész évben választható

Körmönfonás
Az érdeklődők egy sajátos szövési technikába pillant-
hatnak bele, amely rendkívül fejleszti a kézügyességet 
és a logikai gondolkodást, valamint - nem melléke-
sen- már évezredes hagyománya van. Különlegesen 
színes formákat hozhatnak létre a vállalkozó kedvűek. 
A végén pedig kiderül, hogy ki lesz a körmönfon- 
tabb.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Egész évben választható

Nemezelés
A gyapjúfeldolgozás egy sajátos módját, technikáját 
ismerhetik meg az érdeklődők. A kitartó munka gyü-
mölcseként létrejön a nemez, aminek felhasználása 
olyan széleskörű, hogy a nomád népek életének szin-
te minden területén jelen volt egykor. 
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
Felső létszámkorlát: 25 fő
Egész évben választható

Rézdomborítás
Honfoglaló elődeinkről feljegyezték a kortársak, hogy 
kiváló ötvös mestereik voltak, amit az ásatások során 
fellelt leletanyagok finomsága, kimunkáltsága, díszí-
tettsége is hűen tükröz. A foglalkozás során gyakorlott 
mestertől leshetik el a résztvevők a különleges díszí-
tési technikákat, ötvös motívumokat.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Szezonális

Rovás
Az írás az emberi kultúra egyik legfontosabb része. 
A rovásírás használata népünknél is több ezer éves 
múltra tekint vissza. E különleges, napjainkban újra 
felfedezett íráshoz egészen máshogy kell hozzááll-
nunk, mint a mindennapjainkban megszokott latin 
betűkhöz. A foglalkozás során játékos formában 
igyekszünk megmutatni a rovásírás szabályait, fogá-
sait, fortélyait. 
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Egész évben választható

A ló és az ember
Évezredes elszakíthatatlan, ámde mégis törékeny a 
barátság ló és ember között. A foglalkozás során ezt 
a kapcsolatot próbáljuk meg bemutatni, azon túl, 
hogy beszélünk a ló fizikai tulajdonságairól, a külön-
féle lófajtákról, valamint arról, hogy miként könnyí-
tette meg az ember munkáját ez a csodálatra méltó 
jószág. Végül pedig lehetőség nyílik arra is, hogy a 
bátrabbak egy-egy fotó erejéig felpattanhassanak 
egy tüzes paripára.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Szezonális

Zabla, tegez, szablya
Ismert tény, hogy honfoglaló eleink harci sikereiket 
kiváló könnyűlovas haditechnikájuknak köszönhették. 
A foglalkozás keretében erről szeretnénk a hagyo-
mányos történelemórákhoz képest bővebb és lát-
ványosabb ismereteket átadni. A résztvevők közelről 
ismerhetik meg a lovasok fegyvereit, az íjat, a szablyát, 
a fokost és a kelevézt, de egyéb használati tárgyakat is 
bemutatunk. Egy ló felszerszámozásával, „felkészítjük” 
a csatára a lovast, így a foglalkozás végére választ 
kapunk arra a kérdésre, hogy miért a magyar lovasság 
volt a kalandozások korának legütőképesebb serege.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő
Szezonális
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KÜLÖNLEGES AJÁNLATAINK:
Tematikus nap az általános iskolák  
5-8. osztálya, és a középiskolások számára 
Az őszi, téli időszakra meghirdetett program a Nem-
zeti Alaptanterv követelményeivel összehangolva 
egy teljes tanítási napot kitevő foglalkozás-sorozat 
az 5-12. osztályos tanulók számára. Az érdeklődő pe-
dagógusokkal előzetesen konzultálva a tematikus 
napon rendhagyó órákon, rendhagyó körülmények 
között és a tananyaghoz igazítva történelmi, műve-
lődéstörténeti, irodalmi, természettudományi, va-
lamint készségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek 
részt a diákok az Emlékpark inspiráló helyszínein. 
A honfoglalás, a magyar középkor, és a dualizmus 
korát idézi a 2 foglalkozás, amelyet összekapcso-
lunk a Feszty-körkép megtekintésével is, így téve 
teljes élménnyé a tanulók számára az egész napos 
időtartamot. Amennyiben a IX-X. század időszaka 
a feldolgozandó időszak, akkor a Régész furfang, 
az Árpád népe, a Bőrözés, a Rovás, a Nemezelés, a 
Körmönfonás foglalkozások közül lehet választani. A 
magyar késő középkor esetében az Ezer év a hadak 
útján, a Szeri praktika, illetve a Bőrözés foglalkozás 
érhetőek el. A dualizmus korszakát pedig az Egy csé-
sze irodalom a Feszty-szalonban, a Századfordulós 
rejtvények, a Régész furfang foglalkozás segítségével 
lehet megidézni. 
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól. 
Kérjük, hogy időpontfoglalás, valamint kérdés 
esetén keressék előjegyzésünket a fentebb 
megadott elérhetőségeken!

Bőrözés 
A foglalkozás során a bőrművesség fortélyairól hallha-
tunk értékes információkat, majd a különböző színű, 
vastagságú, struktúrájú bőrökből készíthetik el a 
résztvevők saját alkotásukat, aminek csak a képzelet 
szabhat határt.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól
Felső létszámkorlát: 30 fő 
Egész évben választható

Barátaink a madarak
A foglalkozás során a madarak hétköznapjaiba nyer-
hetünk bepillantást. Kiderül, mivel táplálkoznak, 
hogyan választanak párt és miként alkalmazkodnak 
a megváltozott környezeti feltételekhez tollas ba-
rátaink. Megtanuljuk felismerni éneküket, továbbá 
elsajátíthatjuk azokat a praktikákat, amelyekkel a ker-
tünkbe csábíthatjuk és akár költeni is marasztalhatjuk 
a madarakat. A fészeképítés fáradságos feladatába 
pedig a gyakorlatban is belekóstolhatnak a vállalkozó 
szellemű diákok.
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól
Felső létszámkorlát: 20 fő 
Szezonális

Erdő kincse
Ismerjük meg szűkebb környezetünk, a Pusztaszeri 
Tájvédelmi Körzet természeti értékeit! A foglalkozás 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a  
Történelmi Animációs Egyesülettel együttműködve 
sikeresen fejlesztette ki hadtörténeti szoftverét és va-
lósította meg interaktív hadtörténeti projektnap soro-
zatát. Ennek keretében a mai kor követelményeinek 
megfelelően egy számítógépes program – amely a 
Total War számítógépes játék magyar történelmi mo-
difikációjára épít - segítségével válhattak a diákok had-
vezérekké és irányíthatták csapataikat a kalandozások 
korának nagy csatáiban és különböző hadszíntereken. 
Így többek között megjelenik a Brenta menti terület, 
Arkadiopolisz, vagy akár Pozsony is.

Miért érdemes kihasználni ezt a lehetőséget? Azért, 
mert az olyan aktív számítógépes oktatási programok, 
amelyekben a diákok tevékenyen részt vehetnek a 
taktika kialakításában, egyelőre kis számban állnak 
rendelkezésre a napi iskolai munkában, így a passzív 
befogadással szemben az aktív részvétel mélyebb és 
hatékonyabb tanulást eredményez. 
A program során a számítógépek mellett kézbe vehe-
tik a honfoglalás korához kapcsolódó tárgyrekonstruk-
ciókat – különféle öltözékeket, használati eszközöket, 
fegyvereket. 
A korábbi időszakban korlátozott számban tudtuk 
fogadni az iskolákat, azonban a nagy érdeklődésre 
való tekintettel lehetővé tesszük azoknak is a prog-
ramhoz való hozzáférést, akik eddig nem tudtak részt 
venni ebben.

A programot többféle módon lehet igénybe venni, 
ugyanis kidolgoztuk azt a megoldást, amely több in-
tézménynek könnyebbé teszi a részvételt, mivel saját 
helyszínen, saját kabinettel tudjuk fogadni az érdek-
lődőket, itt Ópusztaszeren. A csoportos kirándulások 
időtartamát figyelembe véve a programot egy teljes 
napos időtöltésként is igénybe lehet venni. Ebben 
az esetben ideális egy tananyagot, ismeretanyagot 
kiegészítendő projektnapként igénybe venni a lehe-
tőséget. Amennyiben a csoport egy teljes napot nem 
tud rászánni, de mégis szeretnék kipróbálni a prog-
ramot, akkor két órás időtartamban is alkalom nyí- 
lik rá. 
Ezen felül, amennyiben az ide való utazás nem, vagy 
csak nagyon nehezen lenne megoldható, lehetőség 
van arra is, hogy a programot külső helyszínen, akár az 
iskolában is megtartsuk, ugyanis felszerelésünk köny-
nyen mozgatható, így a távolság sem okozhat gondot.

Éljenek a lehetőséggel, vegyenek részt programunkban, legyenek részesei az élménynek, a technika 
segítségével bújjanak bele a honfoglalás kori vezérek bőrébe!

A részvételi feltételekkel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban, kérjük, az alábbi elérhetőségeken keressenek 
bennünket:

+36 62 275 133; info@opusztaszer.hu; +36 30 982 3117

közben különféle állatok láb-
nyomait vizsgáljuk, megismer-
kedünk az erdő növényeivel, 
majd felgombolyítjuk azokat a 
szálakat, amelyek összefűzik eze-
ket az élőlényeket. A foglalkozás 
végére játékaink és előadásaink 
révén a gyerekek részesülnek az 
erdő valódi kincséből, az isme-
retek és a természet szeretetének 
összefonódásából.
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól 
Felső létszámkorlát: 20 fő 
Szezonális
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Foglalkozás Életkori ajánlás Helyszín

5 éves 
kortól

8 éves 
kortól

10 éves 
kortól

12 éves 
kortól

14 éves 
kortól

Angol, francia és 
német nyelven 
is igényelhető

Idényben Idényen kívül

Régész furfang Rotunda-félemelet Rotunda-félemelet

Századfordulós 
rejtvények Rotunda 2. szint – Promenád Rotunda 2. szint – Promenád 

Egy csésze irodalom a 
Feszty szalonban

Rotunda 2. szint –  
„Ilyet nem látott a Kárpát”

 Rotunda 2. szint –  
„Ilyet nem látott a Kárpát”

„A Hétmagyar harcai” – 
interaktív hadtörténeti 
programnap

- Rotunda – Árpád-terem

„A Hétmagyar harcai” 
– 2 órás interaktív 
hadtörténeti program

Rotunda – Árpád-terem Rotunda – Árpád-terem

Volt egyszer egy oskola Skanzen – Tanyai iskola -

Halász Palkó meséje Skanzen – Csongrádi halászház, 
Makói ház -

Süssünk, süssünk Skanzen – Olvasókör -

Agyagozás Skanzen – Községháza, Fazekas 
műhely -

Bakot lőttem Nomád Park – Íjászpálya -

Árpád népe Nomád Park – Jurták Rotunda földszint – Honfoglalás 
kiállítás

Ló és az ember Nomád Park - karám -

Ezer év a hadak útján Nomád Park – Jurták Rotunda -„Vár állott, most kőha-
lom” kiállítás

Zabla, tegez, szablya Nomád Park - karám -

Bőrözés Puszta Háza Szeri Gyógynövényház

Körmönfonás Nomád Park – Jurták Szeri Gyógynövényház

Nemezelés Nomád Park – Jurták Szeri Gyógynövényház

Rézdomborítás Skanzen -

Rovás Nomád Park – Jurták Rotunda-Honfoglalás kiállítás

Erdő kincse Puszta Háza -

Szeri Praktika Szeri Gyógynövényház Szeri Gyógynövényház

Barátaink a 
madarak Puszta Háza -

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK 2017-2018 KOROSZTÁLY A JÁNLÁSSAL – 2017-2018
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KIÁLLÍTÁSAINK, LÁTOGATÓTEREINK

Az elmúlt évek újításai mellett a Szeri Gyógynövény-
házzal gazdagodott az Emlékpark. A középkori Dél-Al-
föld egyik legjelentősebb szerzetesi intézményének, 
Szer monostorának romjain épült gyógynövény 
feldolgozóba és kertbe kalauzoljuk el vendégeinket. 
Számos, új, interaktív eszközöket is magában rejtő, 
izgalmasabbnál-izgalmasabb témákat feldolgozó kiál-
lításokkal gyarapodott a Feszty-körképet is magában 
foglaló Rotunda épülete. Többek között itt kapott 
helyet interaktív szórakoztató terünk, numizmatikai 
kiállításunk, hadtörténeti kiállítóterünk mellett a Fesz-
ty-szalon, valamint a műterem is, ahol megidézzük
azt a hatalmas művészi munkát, amelynek nyomán, 

1894 pünkösdjén megnyitották a körképet a nagykö-
zönség előtt. Hadd említsük itt meg régebbi kiállítása-
inkat is: Őseink arcai, A csengelei kunok ura és népe, 
Promenád Kisváros – Nagyváros, Szer monostora és 
települése.

A megújulás már az érkezéskor tapasztalható, ugyanis 
a belépésnél új pénztár épületünk és ajándékboltunk 
fogadja a vendégeket. A 21. század igényeit kielé-
gítő Látogatóközpontban több új kiállítótér mellett 
konferenciaterem, valamint kávézó várja a betérőket. 
Mindezek mellett egy 70 fős befogadóképességű mo-
ziteremmel is bővült az Emlékpark.

KEREKEMESE-VETÉLKEDŐ

A környezettudatosság, a hagyományok tisztelete 
és ápolása hívták életre 2006-ban a KerekEmese 
történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedő-
sorozatot. A tudáspróba idáig közel 6000 gyerme-
ket szólított meg határainkon innen és túl, komoly 
elszántságot, kitartást, alkotókészséget igényelve a 
nevezőktől.
A verseny feladatai sokszínűek, olyan ismeretszerzés-
re ösztönzik a gyermekeket, melyek tanórán kívüli 
kutatómunkát, találékonyságot és színes képzelőerőt 
igényelnek. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjék saját 
gyökereiket, közösségük múltját és hagyományait. 
Nemcsak a magyar történelemből meríthető tudá-
sanyag megismerését tartjuk szem előtt, hanem egy 
komplex világszemlélet kialakítását is, hogy a gyere-
kek megtanuljanak nyitott szemmel járni a világban, 
felismerjék azokat az értékeket, amelyek iránymuta-
tóként szolgálnak életük során.
A vetélkedő az általános iskolák felső tagozatos tanu-
lói számára évente kerül meghirdetésre. A résztvevő 
diákok négy fős csapatokban indulhatnak a megmé-
rettetésen. A verseny több fordulóból áll, amelyek a 
Nemzeti Alaptantervvel összehangolt feladatsorokat 
tartalmaznak, valamint úgy kerülnek összeállításra, 
hogy a bennük található feladatok érintsék az összes 
műveltségterületet, így a csapattagok közül minden-
kinek módja nyílik arra, hogy egyéni erősségeit ki-
használva gyarapíthassa az összteljesítményt.
A jelentkezés elektronikus, vagy írott formában törté-
nik, a tanév elején az oktatási intézmények számára 

kiküldött felhívásban megjelölt határidők mentén. 
A versenyzők két korosztályban indulhatnak: 5-6. 
osztályosok – Magonc, 7-8. osztályosok – Csemete 
kategóriákban. 
A záró forduló végén kihirdetésre kerül a legjobb 
12-12 csapat neve korosztályonként, akik majd in-
dulhatnak a döntő megmérettetésen, ami már itt 
az Emlékparkban kerül megrendezésre. A győztes 
csapatok tagjainak már hagyomány szerint jár – a töb-
bi értékes nyeremény mellett – egy nyári táborozás 
lehetősége is.

További információkat az alábbi oldalon 
olvashatnak: 

http://www.opusztaszer.hu/ 
kerekemese-vetelkedo

Ezen felül információ kérhető az alábbi 
elérhetőségeken:

kerekemese.vetelkedo@gmail.com
+36 62 275 133/201
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3D mozi Ópusztaszeren!
Az Emlékparkban megvalósult fejlesztéseknek köszön-
hetően felépült a Látogatóközpontban egy korszerű 
technikával felszerelt, 70 főt befogadni képes mozi-
terem. Itt az érdeklődőknek lehetőségük nyílik egy 
különleges látásmódú, a magyar történelmet áttekin-
tő rövidfilmet megnézni. A 3D-s technikával készült 
alkotás révén magunk is a megelevenedő események 
szereplőivé válunk.

Lovasbemutató
A lovaspályán, szezonban (március 30-tól), naponta 
egy alkalommal, 14:00 órai kezdettel, 20 perces hon-
foglalás kori lovasbemutatót tekinthetnek meg a láto-
gatók. Használat közben kerülnek bemutatásra eleink 
fegyverei: az íj és a különböző nyilak, a lándzsa, a szab-
lya és a fokos. Megismerhetjük a nomádok félelmetes 
harcmodorát és lovasjátékát, a buszkasit.

Büfék 
Szeri Kávézó:
Az újonnan épült Látogatóközpontban, kellemes 
hangulatban, kávékülönlegességekkel, különleges 
teákkal, teasüteményekkel, frissítőkkel várjuk betérő 
vendégeinket.  
Gőzös Büfé:
A Puszta Házával szemben, kellemes környezetben 
elhelyezkedő büfében alkalomszerűen egytálételeket, 
sülteket, frissítőket, kávét, teát fogyaszthatnak vendé-
geink. Az épülethez épült nagy befogadóképességű, 
fedett vendégtérben nagyobb létszámú csoportok is 
kényelmesen étkezhetnek. Ezen felül ugyanitt menüét-
kezésre is adott a lehetőség.

Egyéb lehetőségek:
Az Emlékpark területén rendelkezünk tűzrakó helyekkel 
is, melyek igény szerint, nagyobb létszámú csoportok 
esetén is használhatóak. Kiváló helyszínt kínálnak egy 
jó hangulatú bográcsozáshoz, sütögetéshez. Ehhez 
felmerülő igény esetén előzetes egyeztetés után kor-
látozott számban bográcsot, állványt, tűzifát is tudunk 
biztosítani. 
Fontos!
A  tűzrakási engedéllyel kapcsolatban az alábbi  
elérhetőségeken adunk felvilágosítást: 
titkar@opusztaszer.hu; info@opusztaszer.hu, 
+36 62 275 133 

AZ EMLÉKPARK SZOLGÁLTATÁSAI

Szeri Bolt
A bejáratnál lévő üzletünkben látogatóink vásárolhat-
nak fából készült hagyományos népi gyerekjátékokat, 
kerámiákat, hűtőmágneseket, a Parkkal és a Körképpel 
kapcsolatos kiadványokat, ajándéktárgyakat. 

Feszty Ajándékbolt
A Rotunda épületében található Feszty Ajándékbolt-
ban a magyar  történelemmel, a magyarság múltjával, 
kultúrájával, hagyományaival kapcsolatos könyvek, ze-
nei CD-k, térképek, a Feszty-körkép részleteivel díszített 
képek, naptárak, kirakók kaphatók. Ezek mellett egyéb 
igényes ajándéktárgyakat - tollkészlet, bögre, falióra, 
egyebek - is talál a látogató. 

Szatócsbolt
Korabeli kézműves termékekkel, a régmúlt idők édessé-
geivel (medvecukor, krumplicukor, stb.) várjuk a Skan-
zenben a kedves látogatókat, gyermekeket. 

Szeri Gyógynövénybolt
A Szeri Gyógynövényház létesítményében kialakításra 
került egy ajándékbolt is, ahol olyan termékek kap-
hatóak, amelyek a kistérség termelőitől, iparosaitól, 
művészeitől származnak. Ekképpen is megvalósul 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark térsé-
gi szerepvállalása, miszerint több téren is támogatja 
környezetét és a térségben élőket. Továbbá kellemes 
környezetben egy finom kávé elfogyasztására is lehe-
tősége nyílik az ide ellátogató vendégeknek.

Étkezés
Igény szerint étkezési lehetőséget à la carte, vala-
mint menüétkezés formájában is tudunk biztosíta-
ni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni előjegyzésünkön  
(info@opusztaszer.hu, +36 70 413 4203) lehet. 

Szeri Csárda
Emlékhelyünk közvetlen szomszédságában található a 
Szeri Csárda, amely arculatával büszkén hirdeti a gaszt-
ronómiai hagyományőrzést, a nemzeti ízek bemuta-
tását vendégei számára. A Csárda változó kínálatot 
nyújt à la carte, menüétkezés, illetve hétvégenként 
svédasztal formájában is .

Szeri Kemping
A Szeri Kemping közvetlenül az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékpark szomszédságában található. 
Kiváló szálláslehetőség a város zajától távol táborok, 
osztálykirándulások alkalmával.
Osztálykirándulásokat az időjárási viszonyoktól füg-
gően már áprilistól tudunk fogadni, egészen október 
végéig. 

A kétszemélyes faházakhoz és a jurtákhoz vizesblokk 
is igénybe vehető.
A kemping területén igény szerint lehetőséget bizto-
sítunk sütögetésre, bográcsozásra az erre kialakított 
tűzrakó helyeinken. Kedvezőtlen időjárás esetén fedett 
hely is a vendégeink rendelkezésére áll.

Az alábbi elérhetőségeken további információk 
kérhetők a szállással kapcsolatban, valamint 

ugyanitt fogadjuk egyéni vendégeink, csoportok 
jelentkezését:

Telefon: +36 70 413 4203
E-mail:  kemping@opusztaszer.hu

Web: www.opusztaszer.hu/szallas/szeri-kemping
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Tájékoztatjuk az Emlékparkba érkező diákcsoportokat, 
hogy a kormány 1507/2017. sz. határozata értelmében 
lehetőség nyílt intézményünk díjmentes vasúti megkö-
zelítésére. Az ingyenes vasúti utazás Kistelek állomásig 
vehető igénybe, ahonnan menetrendszerinti buszjára-
tokkal tudnak az Emlékparkba eljutni.
Az utazási igényt a fogadónyilatkozaton szereplő napot 
megelőzően 7 nappal korábban be kell jelenteni a MÁV-
START Zrt. területileg illetékes szolgáltatásértékesítőjénél. 
A szolgáltatásértékesítők elérhetőségei a MÁV-START Zrt. 
honlapján megtalálhatóak. A határidő után bejelentett 
igényt a vasúttársaság elutasítja.
A díjmentes utazás tanítási és – a látogatás szombati nap-
ra történő visszaigazolása esetén – szombati  napokon 
vehető igénybe a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén. 
A szolgáltatást az alábbi intézmények vehetik igénybe:

• általános iskola nappali tagozatos tanulói (bele-
értve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
intézetek tanulói)

• valamennyi középfokú intézet nappali tagozatos 
tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szak-
iskola, gimnázium és szakközépiskola)

• minden 10 (tizedik) tanuló után egy fő kísérő (pe-
dagógus vagy szülő).

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola 
igényelheti a „Bejelentés” nyomtatvány alapján. Az is-
kola a meghatározott napra érvényes, fogadó intéz-
mény által lepecsételt, aláírt (postai vagy elektroni-
kus úton megküldött) fogadónyilatkozatot köteles a 
„Bejelentés”-hez csatolni. A bejelentés nyomtatvány 
melléklete az utazáson résztvevő diákok névsora és 
diákigazolványuk száma. Diákigazolvánnyal nem rendel-
kező diákoknak iskolalátogatási igazolás kiállítása szük- 
séges.
Ezen fogadónyilatkozat és az utazásban résztvevő 
diákok névsora nélkül a csoport díjmentesen nem 
számolható el. A menetjegy a visszaútra csak akkor 
érvényes, ha azt a látogatás helyszínén – az Emlékpark 
Rotunda épületében lévő Tourinform Irodánál –, az erre 
a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal el- 
látták.
Az utazáshoz szükséges dokumentumok:

• Fogadónyilatkozat 
• „Bejelentés” nyomtatvány
• „Bejelentés” nyomtatvány kötelező melléklete

A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges 
dokumentumok az Emlékpark honlapjáról  
(www.opusztaszer.hu) letölthetők.

AZ EMLÉKPARK SZOLGÁLTATÁSAI

TÁJÉKOZTATÁS VASÚTI KEDVEZMÉNYRŐL
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