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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

IDŐPONT: 2018. november 21., szerda, 10.15 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., egykori ciszter udvarház  

                    (Plébánia mellett) 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

AZ „INTERAKTÍV IDŐUTAZÓ MÚZEUM SZENTGOTTHÁRDON – IDŐM 

SZENTGOTTHÁRDON” PROJEKT INDULÁSÁRÓL 
 
 

Támogatási szerződés száma:   TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005 

Kedvezményezett:     Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Projekt összköltsége:    199.991.746,- Ft 

Támogatás:     199.991.746,- Ft  

Támogatási szerződés hatálybalépése: 2018.10.30. 

Projekt tervezett befejezése:   2020.06.30. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-ben állította össze és nyújtotta be az „Interaktív 

IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon” pályázati projektjét a 

kizárólag turisztikai fejlesztések megvalósítását támogató „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra. A 

pályázat 2018-ban pozitív elbírálásban részesült, 199.991.746,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást elnyerve a megvalósításhoz. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar 

Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága és az Önkormányzat között létrejövő támogatási 

szerződést 2018. október 30-án írták alá. 

 

A projekt célja Szentgotthárdon létrehozni egy 

országosan is egyedülálló élmény-múzeumot, amely a 

város központjában, a ciszter templom és kolostor 

közvetlen szomszédságában álló több mint 200 éves 

épületben, az egykori ciszter udvarházban kap majd 

helyet. A támogatásból megvalósuló építészeti felújítás 

eredményeképpen egy modern, háromszintes épület ad 

majd otthont a város történelmét rendhagyó módon bemutató produkciónak, amelynek lényege az 

interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás. A városképet is jelentősen javító attrakció 



2 
 

a szabaduló szobákhoz hasonló elven, történelmi korokon utaztatja át a látogatót, időbeli 

ugrásokkal, a település 5 fontos történelmi mérföldkövén át. Az egyes korokat egy-egy részletekig 

élethű időszoba képezi le, amit a tervek szerint épített díszletek, vetített színészi vezetés és 

kézzelfogható tárgyak, eszközök jelenítenek majd meg. Az interaktivitást – ezzel az egyedülálló 

élményt – az adja, hogy a látogatónak a (vetített) vezető kérésére/felszólítására 

cselekednie/válaszolnia kell a továbbhaladáshoz, amihez fel kell használnia az adott teremben az 

adott korhoz és témához kötődő tárgyakat, eszközöket, információkat. További részcél a projekt 

fenntarthatóságát elősegítendő, egyben a látogatók igényeit kiszolgálandó „feketéző”, azaz kávézó 

létrehozása az alsó szinten, amely egyben kiállítási térként és várhatóan turisztikai információs 

pontként is funkcionál majd, ajándéktárgy vásárlási lehetőséggel.   

 

A számos kihívást magában rejtő megvalósítás 

építészeti- és marketing tervezése már el is kezdődött, 

a projekt tervezett ütemezése szerint már jövőre 

megvalósulhat az építészeti felújítás, ezt követően 

pedig, várhatóan 2020. második negyedévére minden 

készen is állhat majd ahhoz, hogy az élmény-múzeum 

megnyissa kapuit az érdeklődők előtt.  

 

A projekt sajtótájékoztatójára 2018. november 21-én, 10.00 órakor kerül sor a helyszínen, 

azaz a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. alatt található egykori ciszter udvarháznál (a 

Plébánia épülete mellett). / Rossz idő esetén a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (Széll 

Kálmán tér 11.) Robert Leeb termében. 

 

További információ kérhető:  

Páczné Szakál Éva projektmenedzser: palyazat@szentgotthard.hu, +36-94/553-073. 

 

Szentgotthárd, 2018. november 15. 

 

 

       Szentgotthárd Város Önkormányzata 

mailto:palyazat@szentgotthard.hu

