plore!
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Róma és Székelyföld határán
A Mikházi Régészeti Park új fogadó-parkja
Összefoglaló:
A Maros Megyei Múzeum koordinálásával immár több, mint egy évtizede folynak
szisztematikus és átfogó feltárások az egykori Dacia római provincia keleti határát
szegélyező védelmi rendszer (Limes Dacicus Orientalis) lelőhelyein. Az ásatások
egyik kiemelt helyszíne a mai Mikháza (ma: Călugăreni, Maros Megye, Románia)
területén feltárás alatt álló egykori segédcsapat tábor területe.
A helyszínen 2013 óta minden nyáron egy egy hónapos nemzetközi tanásatás,
felmérő- és alkotó tábor keretében német, magyar és román régész, restaurátor,
geofizikus és építész hallgatók és oktatók gyűlnek össze az egyébként mindössze
alig több, mint 200 lakosú kis székely településen. Az elmúlt tíz év közös
együttműködéseinek az eredménye számtalan sikeres korábbi TDK kiírás és az
ezekből született, megépült épületek a régészeti park területén: a Time Box
kiállító pavilonok (Tervező: Sági Gergely, TDK: 2013, elkészült: 2016) valamint a
Tájoló Kilátó (Tervezők: Lőcsei Vera és Ruga Máté, TDK: 2014, elkészült 2018).
2022-ben két év kényszerű kihagyás után ismét volt alkalmunk összegyűlni és
négy aktív hétig ismét közösen együtt dolgozni Mikházán. Szintén idén a Maros
Megyei Múzeum szerencsés módon jelentősebb támogatáshoz jutott, amely utat
nyithat a régészeti park teljesen új, az eddigieknél sokkal nagyobb léptékű
fejlesztéséhez. A Múzeum birtokában álló területeken látogatóközpont, kiállítótér,
régészeti bázis és az erőd északnyugati saroktornya felett védőépület és további
kiállítási terek épülhetnek.
Az ALTERNATÍV Stúdió TDK kiírása ehhez az új fejlesztési koncepcióhoz
csatlakozva született meg a nyári felmérő- és építőtábor tanulságainak és közös
gondolkodásának eredményeképpen.
A jelentkezők feladata a Mikháza, 6. számú telken építészeti és tájépítészeti
eszközöket felhasználva egy olyan látogatói vendégfogadásra alkalmas terület
kialakítása, amely átmenetet képez a falusi mindennapok és a római lelőhely
sajátos világa között, biztosítja az alapvető látogatói igények kielégítését
(büfé/kávézó/mosdó/infopont) és alkalmas arra is, hogy kis számú személyautó
elhelyezésére is helyet biztosítson.
A beérkezett munkákat a hazai szakmai és egyetemi élet ismert, meghívott
zsűritagjai mellett a Maros Megyei Múzeum és a régész szakma képviselőiből álló
bizottság bírálja majd el.

A tervezési helyszín:
Mikháza (Călugăreni), Nyárádremete község (Comuna Eremitu), Maros Megye
(Județul Mureș), Erdély, Románia.
6. számú telek (Széllyes Ferenc utca)
GPS: N 46⁰37′38.27″, E 24⁰52′39.35″
Telek területe: ~1850 m²

Mikháza a Kárpát Medencében

Mikháza elhelyezkedése Maros Megyében

A tervezési terület Mikházán belül

A régészeti lelőhely pozíciója a falu délnyugati határában. A tervezési terület az elágazásban, a déli
sarkon található (forrás: Maros Megyei Múzeum - Limes Kutató központ)

Mikháza és a Nyárád völgy látképe a Tájoló Kilátótól (kép: Sági Gergely)

A Múzeum által felújított 4-es és 5-ös számú porták. A tervezési terület a kép bal szélén, a 6-os
számú porta területe (kép: Sági Gergely)

A tervezési feladat:
A 6-os számú porta területe egykor a falusi porták hagyományos együttesét
követve egy parasztházból, külön épült csűrből, nyárikonyhából és a
hagyományos, nyárádmenti faragott személykapuból állt. Már ebből az
együttesből csupán a nyárikonyha és a jellegzetes kapu maradt meg, a csűrt
néhány éve lebontották, a (feltehetően) ‘70-es, ‘80-as évek tájékán, az eredeti
parasztház helyére épült új ház pedig egyfelől nem illik a hagyományos faluképbe,
másfelől műszaki állapota miatt is bontandó.
A területen tehát a nyárikonyha és a kapu, valamint a minden portához szervesen
és hagyományosan hozzá tartozó öreg diófa megtartása mellett kell kialakítani a
szomszédos régészeti park fogadó területét, ami az ide érkező látogatók számára
biztosít alapvető szolgáltatásokat és néhány gépjármű számára megfelelő
elhelyezést (különös tekintettel az akadálymentesítést igénylő látogatók
szempontjaira!).
A tervezési feladathoz hozzátartozik az elágazás által körbezárt kis közterület (rajta
védett feszület található) rendezése, valamint a szomszédos régészeti lelőhelyhez
kialakított látogatói kapcsolatok megtervezése!
Program:
-

infopont
büfé/kávézó (fogyasztó tér)
büfé/kávézó (háttér területek)
személyzeti helyiségek
raktár
kültéri fogyasztótér
mosdók (látogatói, kétnemű, akmen., szem.)

20 m²
20 m²
10 m²
15 m²
10 m²
30 m²
30 m²

(a felsorolt funkciók és alapterületek irányadók, azoktól a témavezetőkkel egyeztetve megengedett
az eltérés, amennyiben az építészeti koncepció ezt indokolttá teszi)

-

-

A funkciók elhelyezése a megtartott épületben, illetve új építésű épületben
is történhet.
A funkciókat úgy kell kialakítani, hogy a terület négyévszakos használata
biztosítható legyen, ugyanakkor a téli (október-április) időszakban
csökkentett üzemmódban is elképzelhető a működés (pl. csak hétvégi
nyitvatartással).
A területen ideálisan esetben 10 személyautó elhelyezését kellene
biztosítani.
A program egyes elemei tetszőleges összevonhatók, de el nem hagyhatók.
A program tervezői koncepció szerint tetszőlegesen új funkciókkal
bővíthető.
A kiíró a tervezett épületek anyagi-, szerkezeti megjelenését nem kívánja
megkötni, de különös figyelmet kell fordítani a falusi környezet sajátos
léptékéhez és anyagiságához való illeszkedésre.
A telek teljes területe védett régészeti lelőhely, így pince, vagy
mélyalapozást igénylő megoldások tervezése nem javasolt!

-

A programhoz a jelentkezők számára digitális felmérési állományok
rendelkezésre állnak (helyszínrajz, a szomszédos tervezett fejlesztés
helyszínrajza, a meglévő épület felmérési rajzai, fotók, régészeti lelőhely
egyes dokumentációja) azonban ezeket az anyagokat szerzői- és más
tulajdon jogok védik, így kiadásuk csak a a programra jelentkezők számára,
korlátozott felhasználás mellett történik!

Fontos tudnivalók, határidők:
-

-

-

Jelentkezi egyénileg, illetve maximum 3 fős csapatokban van lehetőség.
A jelentkezés feltétele, hogy a pályázó (pályázók) a jelentkezési szándékukat
a tanszéki TDK titkárnak, a választott stúdió felelősének és a választott
konzulensnek (~eknek) az absztraktok feltöltését megelőzően legalább két
héttel jelezzék!
Konzulensként/témavezetőként a tanszék minden főállású és meghívott
oktatója, valamint a tanszéki doktoranduszok szabadon választhatók.
Külsős (nem a tanszékhez kötődő kari oktató, vagy karon kívüli
szakmagyakorló építész) konzulens felkérése esetén a tanszékről
társkonzulens/társ-témavezető felkérése szükséges!
A jelentkezés az absztraktok hiánytalan feltöltésével és tanszéki, illetve kari
jóváhagyásával válik véglegessé!

Jelentkezés módja:
Jelentkezni lehet a választott Stúdió és téma és konzulens (~ek) megjelölésével
ímélben:
Sági Gergely
tanszéki TDK titkár, az ALTERNATÍVA Stúdió témafelelősénél
(gergely.sagi@gmail.com)

és
a tanszéki központi jelentkezési felületen
https://tinyurl.com/2cwrab24
Határidők:
-

2022. szeptember 05.
2022. szeptember 30. 12:00
2022. november 02. 12:.00
2022. november 17.

Első tanítási nap
Absztraktok beadása
Kész pályamunkák feltöltése
Konferencia

További információ:
Sági Gergely
tanszéki TDK titkár (gergely.sagi@gmail.com)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a pályázóknak sok sikert kívánunk!

