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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 2015 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 Tanszék 
(Budapest), Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár (Ókortörténeti és Régészeti 
Intézet), Fachhochschule Erfurt (Fachrichtung Konservierung/Restaurierung), BME 
Építészmérnöki Kar Budapest (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék) 
 
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 harmadik éve nyaranta több helyszínen végez 
a kutatócsoport (cca. 60-70 hallgató, 20-25 tanár) interdiszciplináris kutatást. A geofizikai 
mérések, légirégészeti kutatások és régészeti feltárások mellett a településeken kiválasztásra 
kerültek azon értékes épületek, amelyek az egykori római beépítéssel valamilyen relációban 
állnak. 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 a funkció befogadására. A 
feladat ezen épületek felmérése, elemzése és aktív részvétel valamennyi kutatócsoport 
munkájában. Különleges feladatot jelentenek a római limesszel szoros térbeli kapcsolatban 
álló 1. és 2. Világháborús emlékek, több helyütt az egykori sáncok, lövészárkok különös 
épségben őrződtek meg, egyben lehetőséget is kínálnak emlék-, és emlékezethelyek 
kialakítására. Ezévben nagy hangsúlyt fektetünk ezek megismerésére, a lehetőségek 
kibontására. Az őszi TDK keretében tervjavaslatok benyújtására lesz lehetőség, 
hasonlóképpen az előző két év gyakorlatához (lásd hírek és TDK rovat archívum). Tervünk 
szerint az elkészült hallgatói munkák az Ipartanszék füzetek aktuális számában publiklálásra 
kerülnek, a munkák vándorkiállításokon vesznek részt, mint tavaly és ebben az évben is. 
A 2013-as TDK egyik díjazott pályamunkája időközben a megvalósítás küszöbére érhet, a 
források előteremtése esetén az információs pavilon is felépítésre kerül.  
2015-től a Maros Megyei Múzeum marosvásárhelyi topográfiai projektjét is támogatjuk, 
elsősorban a korai modern építészet időszakából fennmaradt értékes épületek felmérésével, 
illeszkedve a Tanszék ezirányú aktivitásaihoz. A helyszíni kutatási eredmények a "modern 
építészet nyomában" munkacímű őszi TDK szekciónkban indulhatnak, mindkét TDK 
eredményes részvételét a Tanszék kiemelten támogatja. 
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! 
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