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ERDÉLY /// Mikháza – új ravatalozó



A székelyföldi Mikházán 2013 óta vesz részt a tanszék egy nagy nemzetközi együttműködésben. Az előzményeket lásd 
itt: http://www.ipar.bme.hu/tdk.php
2013-2016 között minden évben részt vettünk a nyári táborokban, felmérési, tervezési feladatokkal foglalkoztunk a 
„Római Limes mint Európai Kultúrtáj” projekt keretében, erre alapultak jórészt a TDK kiírások is, korábbi eredmények 
itt: http://www.ipar.bme.hu/tdk.php
2015-ben az egyik díjazott munkát meg is tudtuk valósítani (http://epiteszforum.hu/time-box-pavilonok-a-mikhaza-
regeszeti-parkban), jelenleg a 2015-os OTDK győztes kilátó terve épül, illetve reményünk van egy tavalyi ide 
kapcsolódó komplex zh megvalósítására is, lásd itt: http://epiteszforum.hu/az-egykori-principia-romjai-felett

Idén lehetőséget kaptunk a falu új ravatalozójának megtervezésére, a feladat és a felkérés konkrét, a legjobb terv 
megvalósítása tervben van.

A helyszín a 17. században épült ferences templom és kolostor (lásd: http://www.kjnt.ro/ertektar/ertek/a-mikhazi-
ferences-templom-es-kolostor), valamint a temetődomb között nagyjából félúton található. A temetőben egy kis 16. 
századi fakápolna áll, amely nem tudja már betölteni a ravatalozó funkciót.

Az egyház a felvezető út mentén kijelölt telken tervezi az új ravatalozó felépítését, amely alapterülete mintegy 120-
150 m2 lehet, a külső fedett-nyitott területtel együtt. A tervezési helyszínről látni a beerdősült temetődombot, és 
visszatekintve érdemes láthatóvá tenni a templomtornyot is.

A tervezés tárgyát a pontos helykijelölésen túl a tervezési területen belül a ravatalozó épületének építészeti 
megfogalmazása jelenti, különös tekintettel a helyi hagyományok továbbgondolására. A sikeresen regisztrált 
pályázókkal terveink szerint a helyszínre utazunk!

A pályázat regisztrációjához a feladattal kapcsolatos rövid építészeti koncepcióra, felvetésre, inspirációra van szükség, 
amelyet 10-15 mondatban elégséges megfogalmazni, esetleg egy kapcsolódó példa/példakép, vizuális inspirációs 
forrás kapcsolódhat az absztrakthoz.

Aki ezt a feladatot választja, a mellékelt anyagok és némi saját internetes kutatás, valamint a konzulens segítsége 
alapján elegendő információval rendelkezhet, a regisztráció elfogadása után küldjük meg a szerkeszthető és egyéb 
digitális anyagokat. Természetesen konkrét kérdések esetén további információkkal is állunk rendelkezésre.
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