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Mostanában történt a  

Kemenes Vulkánparkban 

A legtöbben úgy gondolják egy kiállítást elég egyszer is megtekinteni. A Kemenes Vulkánpark 

azonban tökéletes ellenpélda e kijelentésre. Az intézmény öt szinten keresztül mutatja be a 

tűzhányók izgalmas világát, működésük lenyűgöző és veszélyes mivoltát. Öt szint. Kimondhatatlanul 

sok információ, mely magas szakmai színvonalon ismerteti ezen különleges képződmények 

tulajdonságait e tudományágak szinte minden szemszögéből.  

 

1. Új kiállításanyaggal bővült az intézmény kulturális kínálata.  

Ezúttal helyi kötődésű ismeretanyaggal lett gazdagabb Celldömölk városa, mely a méltán híres 

fizikus, Eötvös Loránd életét és munkásságát hozza közelebb a természettudományok iránt érdeklődő 

látogatóhoz.  

Az érdeklődő a tárlat végére a globális megközelítéstől egészen lokális szintig jut el, hisz az egész Föld 

vulkánosságának tanulmányozásától hazánk - egyik, ha nem a legkülönlegesebb - egykor működő 

tűzhányójáról, a Ság hegyről nyer végül információkat. E terepet nem véletlenül választotta 1891-ben 

Eötvös Loránd fizikus sem kísérleteinek helyszínéül, melyek végül beírták magukat 

természettudományok „történelmébe”. Eötvös eredményei ma már a fizikai alaptéziseinek 

számítanak, s mi elmondhatjuk, hogy ezeket a méréseket itt, Kemenesalján végezte el.  

A Vulkánpark e tény mellett nem mehet el szó 

nélkül, így a folyamatosan megújulásra törekvő 

intézményben már a téli zárva tartás alatt felmerült 

a gondolat a kiállítás esetleges bővítéséről, majd e 

lendület továbbgyűrűzése folytán a projekt 

megvalósítása a Magyar Földtani és Geofizikai 

Intézet munkatársaival közösen zajlott le még ez év 

tavaszán. A szükséges átalakítások sikeres elvégzése 

után, 2016. június 24-én (a mérések végzésétől számított 125 év elteltével) hivatalosan is megnyílt az 
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Eötvös életét, s munkásságának eredményeit bemutató ún. „Eötvös-kiállítás”, melyet e napon 

ünnepélyes megnyitó keretében tekinthetett meg először a nagyközönség. Az új kiállításanyag nem 

csak elméleti szinten mutatja be a fizikus életpályáját, hűen szemlélteti az eszközt, a torziós ingát, 

mely világhírűvé tette feltalálóját. A műszert fejlődésének tükrében, több változatban is 

megvizsgálhatja közelről az érdeklődő a komplexum negyedik emeletén. 

Az „Eötvös-kiállítás” tökéletesen 

illeszkedik az intézmény ismeretanyagának 

struktúrájába, minden korosztály számára 

érdekes és értékes információkat hordoz, 

így nem csak az újonnan érkező látogatók, 

hanem a visszatérő érdeklődők számára is 

nyugodt szívvel ajánljuk a celldömölki 

Kemenes Vulkánparkot, mint tartalommal 

teli, szellemi töltődést biztosító 

kikapcsolódási lehetőséget vagy éppen, 

mint iskolai kirándulások helyszínét, hisz a 

bővítés a nemzeti alaptanterv 

tananyagának elsajátításához kiváló 

segítséget nyújt nem csak a kiállítás tartalma, de figyelemfelkeltő funkciója által is. 

A Vulkánpark nyitva tartása változatlan, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között fogadja látogatóit, 

csoportok (15 fő felett) érkezése esetében azonban kérjük a honlapunkon 

(www.kemenesvulkanpark.hu) található elérhetőségek egyikén való bejelentkezést a gördülékeny 

ügyintézés érdekében. 

2. Különleges vendéget fogadott a celldömölki Vulkánház.  

Verónica Chahin, Chile magyarországi nagykövetasszonya egy rendhagyó esemény keretében tett 

látogatás Magyarország egyetlen vulkanológiai látogatóközpontjában.  

Tudja Ön melyik a Föld legmagasabb működő tűzhányója? Esetleg tudja, hol helyezkedik el? Hogy 

kerül a képbe Chile magyarországi nagykövete?  
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Nos, a válasz rendkívül egyszerű. A közös pont a 6893 méter magas Ojos Del Salado, mely 

történetesen Chile és Argentína határán helyezkedik el, s nem csak a nemzetközi vulkanológusok 

érdeklődését keltette fel, napjainkban már magyar kutatók is tanulmányozzák. A legbátrabbak nem 

csak távolról csodálják e rendkívül zord és embertelen körülményekkel bíró óriást, felszínére is 

merészkednek, adatokat gyűjtenek, megfigyeléseket végeznek, s így kiemelkedő jelentőségű 

következtetéseket fogalmazhatnak meg. 

Nem mehetünk el szó 

nélkül a tény mellett, 

miszerint a 

tudományterület 

fontossága speciális, 

tekintve a tűzhányók 

környezetre, populációra 

gyakorolt hatását. Éppen e 

célból indult útjának 2010-

ben a Földgömb-Atacama 

expedíció, mely egy magyar 

kutatók munkásságából álló 

hosszú távú projekt. Fő 

céljuk a vulkán 

környezetében zajló 

klímaváltozás monitorozása 

terepi mérésekkel, helyszíni adatgyűjtéssel, valamint a begyűjtött információk elemzése, 

értelmezése. 2016-ban a csoport tevékenysége során a helyszíni vizsgálatok játszották a főszerepet, 

melyek a tűzhányó felszínén zajlottak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói ez idő alatt nem 

csak a tudományos munka szempontjából fontos adatokat rögzítették, folyamatos 

élménybeszámolót nyújtottak, internetes naplót vezettek, valamint egy három részből álló filmet is 

készítettek, mely minden korosztály figyelmét felkelti. Heiling Zsolt a kutatóprogram szervezője; Dr. 

Nagy Balázs, Ignéczi Ádám, Dr. Mari László, Dr. Szalai Zoltán geográfusok;  Dr. Nemerkényi Zsombor 

térképész; Dr. Kovács József geológus, Dr. Borsodi Andrea biológus, Dr. Timár Gábor geofizikus, 

Aszalós Júlia biológus; Kálló Péter fotográfus közös missziója, s eredménye a laikus számára is 

izgalmas információkat hordoz, így a folyamatos megújulásra törekvő Kemenes Vulkánpark július 23-

án bemutatta dr. Nagy Balázs segítségével az út során elkészült filmet, illetve egy izgalmas előadáson 

vehettek részt az érdeklődők, mely kis kitekintőként Izland vulkánosságát helyezte a középpontba. A 

program során a szép számmal megjelenő látogatók kedvezményes jegyárral léphettek az intézmény 

falai közé.  

Mivel a Vulkánpark egyik elsődleges missziójának tekinti a természettudományok iránti érdeklődés 

felkeltését, a jövőben várhatóan a hasonló jellegű programok száma emelkedő tendenciát fog 

mutatni. Többek között ezért is érdemes figyelni a komplexum folyamatosan frissülő honlapját 

további információk tekintetében. 
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3. A Vulkánpark idén is csatlakozott a Múzeumok éjszakája 

elnevezésű programsorozathoz. 

A Vulkánház idén is bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozat 

folyamába. A program minden évben adott tematika köré épül fel, mely természetesen szorosan 

kapcsolódik az intézmény jellegéből fakadóan a természettudományokhoz. Az idei esemény a 

„Felfedezések a Földön és a Naprendszerben” címet viselte, melynek keretében az érdeklődők három 

programon vehettek részt. A földszinten az Utazó Planetárium segítségével rendkívüli vizuális 

élmények keretében fedezhették fel a Naprendszer bizonyos szegmenseit a látogatók. Két előadás 

közül lehetett választani: mind a „Napszúrás-életet adó csillagunk és az űridőjárás rejtelmei”, illetve 

mind a „Sötétség-egy láthatatlan anyag megismerése” című prezentációk nagy sikert arattak minden 

korosztály körében.  

További programként egy igazi világutazó szemével figyelhettük meg Földünket. Mátai András, 

utazási blogger az ún. „low-budget” utazások híve, azaz a Föld országainak olcsó, de igényes 

megtekintését tartja elsődleges célnak. A látogatók megismerhették az eddigi tapasztalatai során 

szerzett élményeit, betekintést nyerhettek egy igazi világutazó személyiségébe, életvitelébe, 

emlékeibe saját történetei által.  

A Vulkánpark, mint tudományos műhely egyik elsődleges céljának tartja a tudományok kreatív 

módon való elsajátítását, a figyelem folyamatos felkeltését, újszerű megoldások keresését az élet 

minden terén. A harmadik program e szemléletet tükrözte, mely „Csomó bajunk van. Oldjuk vagy 

csomózzuk?” címszóval futott. Az érdeklődő alapvető csomókötési módszereket sajátíthatott el, 

melyek akár egy utazás, akár csak a hétköznapokban is segítségünkre lehetnek.  
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A rendezvény eddig minden évben nagy sikereket aratott, s nem kivétel ez alól az idei esemény sem, 

így bátran kijelenthetjük, hogy a Vulkánpark 2017 nyarán is az év folyamán legalább egy nap 

villanyfényben is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt.  

 

PROGRAMAJÁNLÓ:  

1. Túrázzon a festői szépségű Ság 

hegyen! 

Augusztus 13-án 10 órai kezdettel Vulkántúra 

indul az 5 és fél millió éves tanúhegyre, a Ság 

hegyre. Az 5 és fél millió éves bazaltvulkán 

kiemelkedik a tanúhegyek közül, hisz felszínén 

csaknem 50 évig intenzív bányászati 

tevékenység zajlott, melynek következtében egy 

kb. 50 méter mély mesterséges kráter jött létre 

a hegy „gyomrában”. E képződmény segítségével az érdeklődő betekintést nyerhet egy inaktív vulkán 

belső felépítésébe, szabad szemmel is láthatóvá válnak számára az évmilliók során kialakult 

kőzetrétegek.  

A túra a Kemenes Vulkánpark épületéből indul, képzett vezető segítségével. A túra részvételi díja 

kedvezményesen 900/fő. A túrán való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet 

megtehet az info@kemenesvulkanpark.hu e-mail címen vagy a 06/95 777 400, illetve a 06/95 

777 402 telefonszámok egyikén.  

 

2. Töltse Szent István ünnepét a Kemenes Vulkánparkban, mely augusztus 20-

án is várja kedves látogatóit 10:00 és 18:00 óra között.  

Fedezze fel családjával, barátaival, ismerőseivel csoportosan vagy egyénileg a vulkánok izgalmas 

világát. Csoportos látogatás esetén (15 fő felett) kérjük, jelentkezzenek be előzetesen a Vulkánpark 

honlapján található elérhetőségek egyikén a gördülékeny ügyintézés érdekében. 

(www.kemenesvulkanpark.hu) 

mailto:info@kemenesvulkanpark.hu
http://www.kemenesvulkanpark.hu/
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3. Ez várható ősszel: 

„Vulkánosság a Naprendszerben” 

Mitre Zoltán, a Gothard Csillagászati 

Egyesület titkára ismét izgalmas előadást tart 

a Naprendszer tűzhányó-tevékenységével 

kapcsolatban az ősz folyamán. A csillagászati 

megfigyeléssel összekötött program 

lehetőséget biztosít a rendezvényre 

látogatónak arra, hogy saját szemével is 

megfigyelhessen bizonyos égitesteket, s azok 

állását az Egyesület távcsövei segítségével.  

Figyelje folyamatosan a Vulkánpark honlapját és Facebook oldalát a programmal kapcsolatos 

további információk érdekében. 

Elérhetőségeink: 
Kemenes Vulkánpark 

9500 Celldömölk 

Sághegyalja körút 1. (Hegyi utca vége) 

06/95 777 400 

06/95 777 402 

info@kemenesvulkanpark.hu 

nemeth.aliz@kemenesvulkanpark.hu 

www.kemenesvulkanpark.hu 

www.facebook.com/kemenesvulkanpark 

 

Tekintse meg az ország egyetlen 

vulkanológiai kiállításanyagát Celldömölkön, 

a Kemenes Vulkánparkban! 

mailto:info@kemenesvulkanpark.hu
mailto:nemeth.aliz@kemenesvulkanpark.hu
http://www.kemenesvulkanpark.hu/
http://www.facebook.com/kemenesvulkanpark

