Az új interaktív élménytár épülete
Az Interaktív Élménytár – a tábor fogadóépülete – egy olyan komplexum, ahol a településre
érkezők bemutatókon, filmvetítésen vehetnek részt, megtekinthetik állandó kiállításunkat,
interaktív foglalkozások részeseivé válhatnak, animátor segítségével beöltözhetnek római
katonának, részesévé válhatnak a múltnak. Azaum minden évben 270 napon keresztül várja a
látogatókat. Az épületben komplex akadálymentes környezet jött létre a mozgáskorlátozottak
részére, akadálymentes parkoló is kialakításra került.
A római kori katonai táborok építészetét és hangulatát felidéző már megépült tábor új épületének
akadálymentesített többfunkciós kiállító- és bemutató, vendégfogadó terei javítják az turistafogadás
feltételeit, továbbá időjárás-független turisztikai élményt biztosítanak. A projekt illeszkedik a
határmenti régió történelmi, kulturális és természeti adottságaihoz, a térség arculatához. Az élménytér
új, 500 m2-es központi épületének kivitelezését 2020 januárjában kezdtük el. A betonalapba április
közepén helyeztük el az időkapszulát Beró László polgármester úr és Folczné Kerek Etelka
alpolgármesterasszony kézlenyomatával együtt. A terület és főépület külső-belső munkálatait lezárva
áprilisban megtörtént az interaktív élménytár műszaki átadása is.
Az épület homlokzatképzései és belső tereinek kialakítása mind felidézi a római kort. Az épület
tervezésénél az alapkoncepciónk nem a rekonstrukció, hanem az absztrakció volt: kő anyagú
homlokzati nyílásszerkezetek, fa nyílászárók, cserépfedés, magas lábazati kialakítás, strukturált vakolt
falfelületek, a korra emlékeztető padlóburkolatok, padlócsempék, fali csempék és a kapcsolódó
színvilág. Kifejezetten a római domus, azaz a római
ház formájára alakítottuk az épületet. Az épület
hangsúlyos eleme a tornác, mely a szezonalitás és a
kedvezőtlen időjárás oldását segíti, esőmentes
gyülekezési helyet biztosítva. Az átriumban az
ókorban jól bevált vízmedencét találunk, amely segíti
a belső udvar mikroklímájának kedvező alakulását a

nyári időszakban. A római villa mellett a gyógynövény- és fűszerkert teszi élővé az ókori élményt.
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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