Tovább bővül az Azaum
Almásfüzitő Önkormányzata a 2010-es évek elején nagyot álmodott és egy közel 10 évet felölelő
komplexumfejlesztésbe kezdett. Az ókorban a település területén alapított római Azaum katonai
tábor és falu életét szerettük volna a jövőbe mutatóan megjeleníteni. Ehhez létrehoztuk azt a
fizikai környezetet a katonai tábor formájában, amelyet hagyományőrző kézművesekkel,
előadásokkal, bemutatókkal és eseményekkel népesítettünk be. Idén, a fejlesztés utolsó
lépéseként új interaktív kiállítóterünkben és interaktív élménytárban az ókori kincsek
bemutatását virtuális világgal (AR és VR) ötvözve kínálunk immár komplex élményt és
ismereteket a római életről és világról.

A komplexum
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2012-ben kezdte meg a település ókori területén alapított Azaum
római tábor kulturális rekonstrukcióját, amelyet a több körben elnyert Európai Uniós pályázatok
keretében fejlesztettünk az elmúlt években. Eredeti tervünk mostanra érik be, a 2020-ban indított a
Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Program keretében elnyert pályázattal. Ez a pályázat
tette lehetővé, hogy az ókori katonai tábor és falu életét hagyományos módon bemutató helyszín
belépjen a XXI. századba és az élő történelem órák mellett a mai kor digitális eszközeit hívja
segítségül az ókor virtuális felfedezéséhez.
Az Azaum Római Tábor fejlesztésében és jövőbeni
működtetésében mindenkor fontos célunk volt a
többdimenziós interaktivitás. Egyrészt a látogatók
számára is fizikailag kipróbálható módon megjelenjen
az ókori kézműves műhelyek hagyományos
működése, az őrtornyos táborban a római légiósok
élete, harcművészete, szokásai. Mindezeket
támogatják a római életvitelre és a magyar
hagyományokban sem ismeretlen ünnepek

programjai: Tavaszünnep, Tűzünnep, Hagyományőrzők találkozója, Szőlő és borünnep. Másrészt a
mostani pályázatokkal az Almásfüzitőn talált ásatási leletek bemutatása mellett a látogatók a
legmodernebb virtuális eszközök (VR - virtual reality és AR - Augmented Reality) segítségével
léphetnek át az ókorba és vehetnek részt az életükben.
Európai uniós pályázat (TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat keretében a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató
interaktív élménytár és komplex turisztikai termékcsomag”) által létrehozott fejlesztések:





akadálymentesített interaktív élménytár (római villa) a tornáccal és gyógynövénykerttel,
amely otthont ad:
a VR, AR, egyéb interaktív és érintő képernyős kiállítási eszközöknek;
kávézó és büfé, információs iroda;
régészeti kincsek másolatai.
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