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Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy Ópusztaszer. Illetve nem egyszer volt, hanem 2018-ban 

kétszer, és 2019-ben is kétszer utaztunk el történelmi emlékparkunkba. Ez is egy olyan látnivalónk, 

amit legalább egyszer mindenkinek érdemes megnézni. A teljes megtekintéshez azonban nem elég egy 

nap, mert látnivaló akad szépen annak ellenére, hogy a nyitás óta a jurta parkban egyre kevesebb 

látnivaló van nyitva. Ígérem, ez lesz az utolsó előtti negatív hangvételű mondatom. 

  
Idén mindkét csoporttal hasonló módon jártuk be a parkot, azaz a nagy szegedi árvízzel kezdtük. 

Nagyon látványos bemutatót kaptunk a terepasztal és az élő kísérő szövegnek köszönhetően. Majd a tó 

partján elsétáltunk az 1 800 éves mamutfenyő metszetéhez, ahol nagyon igényesen kidolgozott 

történelmi áttekintést tekinthettünk meg. Innen a gyógynövénykert következett, ahol sok ismerős 

növénnyel találkozhattunk. Majd a skanzen következett. Itt akár egy teljes napot is el lehetne tölteni a 

különböző épületek felfedezésével. Nagyon szépen rendben tartott, élő portákat láthattunk és 

természetesen az éppen érésben lévő eperfa terméséből is falatoztunk, mert úgy láttuk, hogy a 

szárnyasok már beteltek vele. Az iskola, a szatócsbot, a posta és sorolhatnám az épületeket, 

megtekintése után következett ismét egy látványos épület, a szélmalom. Sajnos az első csoport 

látogatásakor technikai okok miatt ez zárva volt. A helyi munkatárs szóbeli kiegészítésével mindent 

megtudtunk az őrlés folyamatáról.  

    
A templom után következett egy kis ebédszünet, amit a kedves szúnyogok meg is gyorsítottak. A 3D-s 

történelmi filmek vetítése előtt útba ejtettük az 1000 éves jubileumra készült Árpád-emlékművet, majd 

Szer kolostorának romjait. Az emlékművet körbe öleli egy szoborpark, melyben jeles uralkodóink 

mellszobra található. Mély megrökönyödésemre, nem találtam Károly királyunk (téves nevén Károly 

Róbert) hűlt helyét sem. Pedig amit ő tett, azzal bőven kiérdemelte volna. Na, mindegy ez volt a 

második és utolsó negatívum. 

 



A mozizás után következett a nap fénypontja, ami nem más, mint a park legfontosabb 

látnivalója a felejthetetlen élményt nyújtó, monumentális Feszty-körkép a rotundában. Idén 

már rutinosabbak voltunk, így olyan időpontot választottunk, amikor nincs nagy tömeg, így 

fordulhatott elő, hogy csak mi kilencen jártunk körbe-körbe és nem tudtunk betelni a 

látvánnyal. Levezetésként a rotundában még másik 8 kiállítást nézhettünk meg, többek között 

egy valósághű utcaképet a Promenádot, illetve betekinthettünk a körkép készítésének 

folyamatába és az általa bejárt úttal az első bemutatótól Ópusztaszerig. 

Ezzel egy időre befejeztük ópusztaszeri kirándulásinkat, nem tervezem, hogy ismét 

kirándulást szervezzek ide. Nem azért mert nem volt jó, bár ez kitűnhetett a leírásomból, 

hanem azért mert négyszer már voltunk, és új csodák várnak ránk. 

 
 

 
 


