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Most érdemes csak igazán ellátogatni a celldömölki 

Kemenes Vulkánparkba! 

 

 

Vas megye keleti részén, Kemenesalja központjában, Celldömölkön helyezkedik el az ország 

egyetlen vulkanológiai kiállításanyaga. Miért pont Celldömölk? 

A válasz egyszerű. A Kisalföldre jellemző 5 és fél millió éve lezajlott vulkáni tevékenyég ún. 

tanúhegyeket hozott létre, melyek egy-egy magányos óriásként emelkednek ki elszórtan a sík 

vidékből. A Celldömölk határában 

található egykori bazaltvulkán, a Ság 

hegy nem csak eredete, története, 

hanem az emberi tevékenység által 

alakított múltja miatt is kitűnik a többi 

tanúhegy közül. 1905 és 1955 között 

ugyanis az erőteljes bányászati 

tevékenység következtében a hegy 

„gyomrában” egy kb. 50 méter mély 

mesterséges kráter keletkezett. E 

képződmény amellett, hogy lenyűgöző 

látványt nyújt, betekintést enged egy 

inaktív vulkán belső felépítésébe, hisz a bányászati tevékenység következtében a vulkáni rétegek 

szabad szemmel, a laikus számára is gyönyörűen láthatóvá válnak.  

 

E környezetben helyezkedik el, közvetlenül a hegy lába 

mellett a Kemenes Vulkánpark, mely 5 emeleten keresztül 

mutatja be a tűzhányók izgalmas világát. A magas szakmai 

színvonalú kiállításanyag a globális szemlélettől a lokális 

megközelítés felé halad.  

 

A Föld tűzhányó-tevékenységét általánosságban, több 

tudományág nézőpontjából bemutató alsó szintek 

kiegészülnek a Naprendszer vulkáni működésének 

látványos, interaktív ismertetésével, mely végül egy 15 

perces kisfilm keretében, képekben is realizálódik a 

látogatók előtt. A legfelső szinten a Kárpát-medence, ezen 

belül Magyarország meghökkentően színes vulkáni múltja és 

jelene kerül fókuszba, majd az utolsó teremben a látogató 

eddig a Ság hegyről szerezhetett információkat.  
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E terem kiállításanyaga bővült a méltán híres fizikus, Eötvös 

Loránd életét, illetve munkásságát bemutató tablókkal, s 

életművének legnagyobb alkotásával az ún. „torziós inga” 

mintapéldányaival.  

Bár a kiállítás magas szakmai színvonalon, s nyelvezeten 

mesél e különleges képződményekről, bátran ajánljuk 

megtekintését már általános iskola első osztályától is, 

hiszen képzett tárlatvezetőink segítségével minden 

korosztály számára tökéletesen érhetővé, izgalmassá és 

figyelemfelkeltővé varázsolható az öt emeletbe rejtett 

kincs, mely maga a tudás, az információ. Mind az új, mind 

pedig a régi elemek szorosan kapcsolódnak a nemzeti 

alaptantervben szereplő természettudományok 

elsajátítanivaló tananyagához, így különleges „pluszként”, 

maradandó élményként, pályaválasztásnál emlékezetes benyomásként vésődhet be a fiatal 

korosztály emlékezetébe.  

 

 

 

 

 

A gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük, jelentkezzen be a Vulkánpark honlapján található 

elérhetőségek egyikén. (www.kemenesvulkanpark.hu)  

 

További információk: 

9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. 

info@kemenesvulkanpark.hu 

www.kemenesvulkanpark.hu 

www.facebook.com/kemenesvulkanpark 

06/95 777 400 

06/95 777 402 

Kiránduljon osztályával  

a Kemenes Vulkánparkba! 
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