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a római limes, mint kultúrtáj///the roman limes as cultural landscape

A BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke lehetőséget
kínál 10-15 hallgató (bármely évfolyam) számára, hogy egy nemzetközi együttműködés
keretében szervezett projektben vegyen részt Erdélyben 2016 nyarán.
Az együttműködő partnerek:
Maros Megyei Múzeum (Marosvásárhely)
Humboldt Universität zu Berlin (Institut für Archäologie)
Universität zu Köln (Archäologisches Institut)
Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszék
ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Budapest)
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár (Ókortörténeti és Régészeti Intézet)
Fachhochschule Erfurt (Fachrichtung Konservierung/Restaurierung)
BME Építészmérnöki Kar Budapest (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék)
Universitatea Petru Maior (Marosvásárhely)
Holy Spirit University of Kaslik (Jounieh, Libanon)
Székelyföld területén, Mikháza (Călugăreni), Sóvárad (Sărăteni), Marosvécs (Brâncovenești),
Görgényszentimre (Gurghiu), valamint további Maros megyei helyszíneken és
környezetükben római katonai létesítmények – erődök, őrtornyok – maradtak fenn, ezek ma
már nem láthatóak. A mai településszerkezet csak néhol utal az egykori beépítésre, másutt a
településeken kívül találhatók az objektumok. A projekt keretében negyedik éve nyaranta több
helyszínen végez az interdiszciplináris kutatócsoport (cca. 40-70 hallgató, 10-25 tanár)
kutatást. A geofizikai mérések, a légirégészeti kutatások és régészeti feltárások mellett a
településeken kiválasztásra kerültek azon értékes épületek, amelyek az egykori római
beépítéssel valamilyen relációban állnak, vagy önállóan is értéket jelentenek. A települések
határozott célja, hogy a feltárt és megismert anyagi és szellemi örökség helyben bemutatásra
kerülhessen. A kiválasztott épületek jórészt felhagyott ipari, gazdasági és lakóépületek,
amelyek átalakításokkal alkalmasak lehetnek ezen funkciók befogadására. A feladat ezen
épületek felmérése, elemzése és aktív részvétel valamennyi kutatócsoport munkájában.
Új és új szemléletű kutatásokba is belekezdünk, de ebben az évben fontos hangsúlyt kap a
már elkészült felmérések ellenőrzése, kiegészítése, rendezése, Mikháza épület-értéktárának
összeállítása. Az immár hagyományos őszi TDK feladatot is előkészítjük, részt veszünk a
„Római Fesztiválon” és a tavalyi TDK munkákból kiállítást rendezünk.
A 4 hetes turnusban résztvevő hallgatóknak tervezési szakmai gyakorlat-igazolás adunk,
akik felveszik az "Ipari épületek kutatási és tervezési gyakorlat" választható tárgyunkat, azt
az őszi félév során a felmérési anyagok feldolgozásával teljesíthetik.
Sikeres pályázást kívánunk!
Gaul Cicelle DLA- Vasáros Zsolt DLA

