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a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával 
megvalósult 204107/00202 pályázati azonosítószámú „Múzeumok éjszakája 
megvalósítására az Ópusztaszeri Emlékparkban” tárgyú projekthez 
kapcsolódóan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ópusztaszer, 2016. szeptember 
  



1. Projektismertető 
 
Címe:   Múzeumok éjszakája megvalósítására az Ópusztaszeri Emlékparkban 
Támogató:  NKA – Közgyűjtemények Kollégiuma 
 
Megítélt támogatás:   50.000 Ft 
Megvalósulás időpontja:  2016.06.25 
 
 

2. Megvalósult program 
 
A program az idei évben a „Hősök, felfedezők, újítók” című tematika mentén került 
meghirdetésre. Az Emlékpark pályázott a programra, ugyanis 2016. június 25-ére 
hirdették meg a megvalósítás időpontját, ami történetesen egybe esett az Emlékpark 
egyik fő rendezvényének időpontjával, a Nyílzáporral. A lehetőség adta magát, így a két 
programot összehangolva lehetőségünk nyílt arra, hogy a Nyílzápor szokásos 
programját kibővítsük és lehetővé tegyük azt, hogy a látogatóink éjszakába nyúlóan 
tartózkodhassanak a Parkban, ami különleges élményt szolgáltatott. Ehhez hozzájárult 
az, hogy a Skanzen épületei éjszakai kivilágítást kaptak, valamint a tavon a Nyílzáporon 
résztvevő hagyományőrök segítségével felgyújtásra került egy hadi bárka. Az egész 
rendezvényt színesítette, hogy táncház, valamint haditábor zárta az estét, ami különleges 
hangulatot kölcsönzött a helyszínnek. 
 
Program részletező: 

Június 25., szombat 

Időponthoz kötött programok: 

15:30 A Nomád Tábor elindul a Nyílzápor területére – Haditáborok területe 

16:00 Nyílzápor 2016., X. Íjásztalálkozó és csatajelenet, összíjász megemlékezés a 
Pozsonyi-csata emlékezetére: A világ legnagyobb történelmi íjász együttlövése élő 
dobzenével, ilyet, csak a filmekben lehet látni.  – Emlékpark mellett 

17:00 Arany Nyílhegy-díj átadás, íjászverseny eredményhirdetése – Emlékpark mellett 

18:00 Lovasbemutató – Lovaspálya 

18:40 Bábszínház: Cserregő Bábtársulás „Aranytojást tojó tyúkocska” c. magyar 
népmesei elemekre épülő előadása – Skanzen/Községháza 

19:45 „Szent Ivánnak éjszakáján...” az Üllési Fonó Táncegyüttes és a Rozsdamaró 
zenekar műsora: a nyári napforduló szakralitása és a XIX. század Dél-alföldi folklórja 
jelenik meg stílszerűen a skanzen csodálatos hátterében, a gyönyörű sokszoknyás 
lányok és a szilaj férfitánckar előadásában – Skanzen területe 

21:00 Tüzes nyíllövés a 907-ben a Pozsonyi csatában megsemmisített bajor hajóhadat 
jelképező bárkára – Körtvélytó 

21:30 Hagyományőrző mulatság és tűztánc, a Kontáros Együttessel – Haditáborok 
területe 



Egész nap: 

X. századi vitézek haditábora: a korszakra jellemző hadi sátrakból, jurtákból, 
zászlókból kialakított történelmi életmód rekonstrukciós táborkép, korhű 
élettér/életkép-kiállításokkal és vívás-gyakorlás jelenetekkel, kézműves élőmunka 
bemutatókkal. A haditáborokban a harcosok és a kíséretükben lévő asszonyok, 
gyerekek szemléltetik az Árpád-kori magyar, szláv, nyugati és varég vitézek világát. A 
történelmi haditábor témája a 907-es Pozsonyi-csata korszakának régészeti 
hitelességre törekvő megjelenítése – Haditáborok területe 

A haditábor programjai: kézműves bemutató, szablyavívás oktatás, ismerkedés a 
pajzsfalharccal, csatajelenet, „élő történelemóra” a korabeli eszközök és viseletek 
ismertetése és bajvívás bemutató  

Hétpróbás Íjászvetélkedés (7 helyszín, 7 íjászegyesület, 7 féle íjászpróba): A feladatok 
szabadon kipróbálhatóak, de vetélkedő jelleggel is végigjátszhatóak. Akik minden 
próbán megfelelnek, azok megkapják a „Hétpróbás Szeri Íjász” megtisztelő címet. – 
Kunpár mögötti terület  

Íjászmesterek, szaruíj készítők találkozója: a történelmi íjakat készítő íjászmesterek, 
íjrekonstrukciókat készítő kézművesek, muzeológusok és műkedvelő alkotók 
találkozója, tevékenységük bemutatása. – Haditáborok területe 

Íjásztatás – Nomád Park 
X. századi tevékenységek: kézi orsózás; rokkázás; nemezelés – Nomád Park 
Nomád hangulat a Korinda zenekarral – Nomád Park 
„Petkupa” c. kiállítás – Puszta Háza 
Kemencében sült finomságok – Skanzen/Olvasókör 
Szövés – Skanzen/Szentesi tanya 
Csendőr – Skanzen területe 
Fafaragás – Skanzen/ Csongrádi halász háza 
Bútorfestés – Skanzen/ Községháza 
Autentikus magyar népzene és néptánc a Rozsdamaró zenekarral és táncosokkal –  
 
Skanzen területe 
Népi gyerekjátszó – Skanzen/ Malom előtt 
Működő postahivatal – Skanzen/ Községháza  
Játssza újra a pozsonyi csatát! Próbálja ki a „Hétmagyar harcai” interaktív hadtörténeti 
szoftvert – Látogatóközpont/ Konferenciaterem 
Magyarország történelme 3D-ben (filmvetítés) – Látogatóközpont 
Legyen Ön Árpád vezér! – Rotunda/ „Multimédiás játszótér” 
Készítse el saját birtokadományozó/köszöntő/házassági oklevelét! – Rotunda/ 
„Multimédiás játszótér” 
Keresse meg Gárdonyi Géza üzenetét! – Rotunda/ „Ilyet nem látott a Kárpát…” 
Álljon Ön is végvári katonának! – Rotunda/ „Vár állott, most kőhalom” 
A legkisebb a legnagyobb? – Rotunda/ „Kincsek a földből” 
„Tekerő dél-alföldi hagyományok” – Látogatóközpont/Hungarikum Tárház 

 

Honlap: 

http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1116-jubileumi-nyilzapor-az-emlekparkban 

  



3. Rendezvényen készült fotók  
 









 

 
 
 

  


