BORSOD
ipari/természeti/kulturális örökség
ipari tájrehabilitáció – kortárs lehetőségek
Nyári tábor a BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési
Tanszéke és a BORSOD2050 szervezésében 2015. júliusában (előreláthatólag
július 1-6. és július 8-13.)
A felmérőtábor helyszíne Magyarország egykor legfontosabb iparvidéke. A hajdan
virágzó iparterület lüktetését most is büszkén mesélik apák és nagyapák, ám a ma
tapasztalható helyzet éles kontrasztban áll Borsod aranykorával, szép és különleges
adottságaival: a tájat a rendszerváltást követően hátramaradt, használaton kívül álló
rozsdaövezetek, felhagyott bányák, meddőhányók, rozsdásodó iparvágányok tarkítják.
A még meglévő épületállomány és az ipari örökség méltatlan körülmények között,
negatív asszociációkkal övezve tűnik el a szemünk elől annak értékeivel együtt, pedig
ezek hozzátartoznak a régió múltjához, közösségi identitást meghatározó szerepük
van, sok esetben jelentős építészeti értéket is képviselnek. Az ipari örökség mellett –
amelynek egyes részei még megmenthetők – a ritka kultúrtörténeti értékek és az
egyedülálló természeti környezet az, amelyek meghatározó részét képezik a vidéknek
és együtt adják a régió sajátos karakterét. Átfogó változáshoz azonban sokan kell
cselekedjünk közös szervezőerő vagy stratégia mentén; a Borsodi Ipari Táj Túránk
(lásd: borsod2050.hu) egy kísérlet az aktív szerepvállalásra. A kiállításokon ez a
képzeletbeli túra egy fotósorozatként jelent meg, az útvonal helyszíneire és
adottságaira reagáló inspiráló példák és tanulmánytervek szerepeltek. E kísérletben
kialakítottuk a kereteket, elkezdtük az út egyes pontjaiban rejlő lehetőségek
megfogalmazását. A DLA iskolában kifejtett projekt egy eleme – Rudabánya – a
megvalósulás küszöbére ért, ennek okán további helyszínek felderítése a célunk.
A tábor kétszer 5-6 napos időtartama alatt az oktatók és 5-10 építészhallgató közösen
járja végig, veszi leltárba és dokumentálja a potenciális épületállományt, térképezi fel
a még hasznosítható építményeket a jelenlegi állapotot rögzítve, és előkészíti,
elősegíti egy jövőbeli értékmentési stratégia megfogalmazását. Célunk a gazdag
kultúrtáj értékeinek feltárása, rögzítése mellett meglévő adatbázisunk feldolgozása és
közreadása, az eredmények publikálása.
Azon hallgatók, akik felveszik az "BMEEPIP0910 Ipari épületek kutatása és
felmérése" választható tárgyunkat, azt az őszi félév során a felmérési anyagok
feldolgozásával teljesíthetik.
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