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Látványos kulturális, közlekedési, szabadidős és turisztikai célú fejlesztések, történelmi
helyszínek, valamint ipari és tudományos jellegű beruházások állnak a középpontjában az idén
második alkalommal megrendezésre kerülő Uniós Fejlesztések nyílt napja – séta a kulisszák
mögött elnevezésű programnak.

Az ország szinte minden pontján felkereshető rendezvényeken június 15-én az Új Széchenyi
Terv révén megvalósuló beruházásokat, fejlesztéseket tekinthetik meg, próbálhatják ki a
látogatók.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hagyományteremtő szándékkal első alkalommal márciusban
rendezte meg a nyílt napot, amelyen az uniós forrásból megvalósuló legizgalmasabb
beruházásokkal ismerkedhettek az érdeklődők. Az Uniós Fejlesztések nyílt napjának sikerén
felbuzdulva ezúttal számos új programmal, az utóbbi időszakban megvalósult látványos
fejlesztésekkel, több helyszínnel bővítve kerül sor a második nyílt napra, június 15-én.
Élményfürdők és kalandparkok, szállodák és erdei iskolák, múzeumok és kiállítóközpontok
ugyanúgy felkereshetőek lesznek ezen a napon, mint infrastruktúra beruházások, vagy
kastélyok és várak. A nagyközönség számára minden évben láthatóak lesznek az újabb és
újabb fejlesztések, vagyis a nyílt napok programja jövőre is folytatódik.

A június 15-i rendezvény keretében országszerte több mint 60 olyan beruházást láthatnak az
érdeklődők, amelyek egyébként zárva vannak a nyilvánosság előtt, vagy csak belépőjegy
megvásárlása esetén tekinthetők meg. Az ez alkalommal látogatható beruházások között
egyaránt található kulturális, szabadidős, turisztikai, tudományos célú, vagy épp infrastrukturális
fejlesztés. Így megtekinthető lesz például Budapesten a 4-es metró Kálvin téri állomása, de az
érdeklődők megismerhetik egyebek mellett az Országos Mentőszolgálat működését, vagy a
Budai Vár alatt található labirintust. A fővárosban és a Közép-Magyarországi Régióban több
arborétumot is felkereshetnek a nyílt napon részt vevők. Monoron egy példaértékű integrációs
program, a Nyitnikék/Biztos Kezdet Gyerekház mutatkozik be.

Számos program várja az érdeklődőket a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon:
élményfürdők, kalandparkok, kastélyok és múzeumok kínálnak programokat. A természetjárás
kedvelőit olyan érdekességek várják, mint a Diósjenői Erdei Szabadidőpark, vagy a salgótarjáni
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Ponyi puszta. Szarvason az érdeklődők egy nemrég megnyílt különleges látványosságot, a Mini
Magyarország Makettparkot nézhetik meg. Észak-Alföldön a wellness és rekreációs
lehetőségek mellett kisvonatos városnézésen, vagy igazi pusztai programokon vehetnek részt a
látogatók.

Az ország dunántúli régióiban számos gyógy- és élményfürdő, illetve kalandpark programjai
közül lehet válogatni, de nem hiányzik a kínálatból a tudományos célú beruházásokkal történő
ismerkedés sem. Utóbbiak közé tartozik például a pécsi Tudástár és a győri Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ látogatása. A nyílt napon a Közép-Dunántúli Régió egyik legérdekesebb
látnivalójának az etyeki Korda Filmpark Látogatóközpont ígérkezik, ami azonban a többi
programtól eltérően, június 16-án, vasárnap tárja ki kapuit a nagyközönség előtt.

A nagy érdeklődés és a helyszínek korlátozott befogadóképessége miatt bizonyos programokra
a belépés regisztrációhoz kötött. A regisztráció és a nyílt nap részletes programja itt érhető el. A
programok általában 10 és 16 óra között látogathatóak, az ettől eltérő időpontok a programok
oldalain jelzett információknál találhatók.
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