
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júliusban nyitunk! 

 

Az Azaum 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 domusba lépve a látogatót egyszerre fogadja a fizika tér és a virtuális interaktív tér. Az ide látogatók 

bemutatókon, filmvetítésen vehetnek részt, megtekinthetik állandó kiállításunk, interaktív 

foglalkozások részeseivé válhatnak, animátor segítségével beöltözhetnek római katonának, 

kipróbálhatják a római kor találmányait. Minden teremben hangsúlyos a látogató személyes részvétele 

a programban. A főbejáraton belépve egy impozáns átriumba egy különleges kincsnek számító 

díszálarc és más, Almásfüzitő területén talált régészeti leletegyüttes másolata fogadja a látogatókat, 

amelyeket kipróbálhatnak. Az átriumba helyezett érintőképernyős terminálokon lesznek elérhetőek a 

különféle szakmai ismeretterjesztő anyagok, amelyek végén interaktívan, játékos kvíz formájában 

lehet ellenőrizni a tudást. 

Az Azaum, Magyarországon egyedülálló módon, mutatja be a római világot a VR (virtual reality) és 

az AR (Augmented Reality) technológia segítségével. A résztvevők kiterjesztett valóságban építhetik 

fel az ARkhé Római Tábort; a virtuális valóságba belépve járhatják végig a római kori labirintust, 

hogy megtudják az Azaum maszkjának a titkát; vagy 

ismerhetik meg a római formák történetét a 3D kirakó 

segítségével. Óriás interaktív 3D érintő kijelző az 

épület központi helyén helytörténeti áttekintőt mutat 

be látványos megoldással, képek, videók 

megjelenítésével. 



 

A számítógépes terminálok és az izgalmas installáció az Azaumban állomásozó lovas katonák 

megjelenését és hadijelvényeit mutatja be. Itt nyílik lehetőség korhű ruhákba történő beöltözésre, 

fényképezésre. 

A kiállítás elemei és az Azaum honlapja egy összefüggő rendszert alkotnak, így a kiállótérben 

megjelenő információkon túl a QR kódok segítségével további tudás bírtokába juthatnak a látogatók. 

További funkció, hogy az interaktív ismeretszerzés során a részvevők egyedileg vagy egy csoport 

tagjaként vehetnek részt a játékban, ahol egymással „harcolhatnak” a legjobb teljesítményért a 

résztvevők. 

A CaFeAzaum büfé, kávézóban az ide látogatók római ételeket vásárolhatnak, amelyeket egyedi 

cserépedényekben fogyaszthatnak el. A turisztikai információs irodában könyveket, képeslapokat, 

bélyegeket, érméket és egyéb emléktárgyakat vásárolhatnak emlékül. 

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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