
BORSOD 2050 
projekt beszámoló

BME Építőművészeti Doktori Iskola 
Tematikus Alkotás

2013.01.14.

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA

Antal Gabriella
Borzsák Veronika

Varga Piroska



1. BORSOD... kutatáSunk miéRtjei
  
  Ipari örökségvédelem elhanyagoltsága > utolsó pillanat, gyorsan pusztul, változékony építészet
  Táj-értékekben gazdag Borsod, sok lehetőség rejlik benne.
  Nem sokan foglalkoznak a témával, van mit mondani róla.

2011-2012 célok
  Figyelemfelhívás (értékek, ipari örökségben rejlő lehetőségek)
  Érdemi kommunikáció beindítása



1.1 kiáLLÍtáS
  
  Kiállítás > Kiállítás sorozat
  www.borsod2050.hu

  2012 szept. - nov. Ózd, Olvasó
  2013 jan. - ápr. Miskolc, Miskolci Galéria
  2013 ápr. - máj. Budapest, Fuga
  2013 jun. - szept. Rudabánya, Művelődési ház
  
  érdemi kommunikáció
   Interaktív tabló
   Kiállításhoz kapcsolódó programszervezés (előadás, kerekasztal beszélgetés)
   Kapcsolatépítés
   Témához kapcsolódó tevékenységek bevonása (Sütő Róbert festő, Miskolci kiállítás installációja)
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1.2.   29. ORSzágOS ankét a magyaR tuDOmány Ünnepe keRetéBen
  
  Kommunikációs törekvések miatt kaptuk a meghívást
  29 éve a fiatal kutatók fórumaként indul

  



1.3. iCOmOS - tiCCiH - ipari örökség szakbizottság
  
  Meghívás és részvétel a szakbizottság éves gyűlésén.
  



2. émOp páLyázat, RuDaBánya tanÖSVény

  A Rudapithecus lelőhelyre tervezett látogató központhoz tartozó 
  (tervező Narmer Építészeti Stúdió, vezető tervező: Vasáros Zsolt DLA) túra  

 tanösvény állomásainak megtervezése 
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Rudab‡ nyai előember lelőhely turisztikai cŽ lœ  fejlesztŽ se - ã Majom-sziget"
Tanš svŽ ny terve a rudab‡ nyai b‡ nyat— n‡ l

ç sv‡ nygyűjtő hely Ž s kil‡ t— pont Tervezők:
 2012.09.28.Alaprajz, metszet, l‡ tv‡ nytervek      M=1:100 Antal Gabriella, Borzs‡ k Veronika, Varga Piroska

alaprajzalaprajz

l‡ tv‡ nyterv az ‡ sv‡ nygyűjő katlanr— l Ž s a mellette ‡ ll—  kil‡ t— r— l

l‡ tv‡ nyterv a kil‡ t— r— l

l‡ tv‡ nyterv az ‡ sv‡ nygyűjő katlanr— l Ž s a mellette ‡ ll—  kil‡ t— r— l



3. alkotás-kutatás: DIÓsGYŐRI aCÉlMŰVEk És DIÓsGYŐRI GÉPGYáR

  
   



Martin Acélmű Nagy Olvasztó

3.1 DIÓsGYŐRI aCÉlMŰVEk - VasGYáR

  történelem
   egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexuma
   cca. 130 ha
   jelenleg  130 tulaj   
   1770 Fazola Henrik, újmassai őskohó
   második világháború után Lenin Kohászati Művek (LKM) - kombinált acélmű
   fénykorában 18 000 főnek adott munkát
   1991-ben privatizálták

  



3.1 DIÓsGYŐRI aCÉlMŰVEk - VasGYáR

  értékek
   lokális identitás része 
   kiemelt épületek amelyek ma még láthatóak
   a teljes gyárat és a kolóniát bemutató makett
   a kohászatot és a gépgyártást bemutató 1:10,1:20-as működő modellek 
   (Felsőhámori Kohászati Múzeum)  
   kiadványok 

gyár modell



Csavargyár, Factory Sportaréna

volt CsavargyárEgyedi Gépgyár

3.1 DIÓsGYŐRI aCÉlMŰVEk - VasGYáR

  
  a volt “Egyedi-gépgyár” épülete
   nem védett, 3 hajós csarnok 
   tartóoszlopok az 1986-os Milleniumi kiállítási csarnokból
   fa fedélszerkezet
  a volt “Csavargyár” épület, mai Factory Sport  Aréna
   műemléki védettség alatt áll
   alápincézett, 3000m2 alapterület, két hajós csarnok, 16x102m
  
  forrás: XI. sz. függelék - Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke 

  A tanulmány a TFC/3/4066/2003.megvalósíthatósági tanulmányhoz
   B-A-Z. megye ipari örökségeinek az “Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására c. projekthez
  



Nagykovács műhely Hűtőtornyok

3.1 DIÓsGYŐRI aCÉlMŰVEk - VasGYáR

  
  Nagykovács-műhely
   itt még részben működik az ipari termelés
  Hűtőtornyok csoportja a Vasgyár területén
   vasbeton-héj hűtőtornyok
   
  forrás:  XI. sz. függelék - Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke 

  A tanulmány a TFC/3/4066/2003.megvalósíthatósági tanulmányhoz
   B-A-Z. megye ipari örökségeinek az “Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására c. projekthez
  



3.2 DIÓsGYŐRI GÉPGYáR (DIGÉP)

  történelem
   1915-ben alapították (MÁVAG),  majd a kohászat segédüzeme volt
   1948-ban vált önállóvá
   cca. 70 ha   
   főként: hadiipar, kábelgépek, szerszámgépek és vasúti gépek gyártása
   
  jelenleg ipari parkként működik, 70 tulaj
   

  



DIGÉP - Nagy edző

3.2 DIÓsGYŐRI GÉPGYáR (DIGÉP)

  értékek
   Nagy edző
    3 hajós csarnok, a fő hajóban 24 m belmagasság
    ipartörténeti érték 

  
   forrás: Miskol-Diósgyőr elkészült a Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke   

   (2005)
    EKMITA Alapítvány fotó dokumentáció
  



DIGÉP - Nyugati erőmű

3.2 DIÓsGYŐRI GÉPGYáR (DIGÉP)

  értékek: 
  Nyugati erőmű

    a kapcsolótér még üzemel
    egyedi vasbeton szerkezet - surrantók, széntároló fala

   forrás:  XI. sz. függelék - Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke 
  A tanulmány a TFC/3/4066/2003.megvalósíthatósági tanulmányhoz

   B-A-Z. megye ipari örökségeinek az “Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására c. projekthez
    EKMITA Alapítvány fotó dokumentációja, a volt DIGÉP Propaganda Osztály Archívuma
  



3.3  MIskolC - DIÓsGYŐR  JElEN

   Virtuális Vasgyári túra - http://www.vasgyar.hostzi.com/
   Bereczki Zoltán - http://miskolcblog.blogspot.hu/
   Factroy Aréna - Egri Zsuzsa
   Tudásgyár program -
    Hanggyár . zenei műhely / Képgyár - vizuális műhely /Gyársztori - helytörténeti műhely /  

   Műút Szöveggyár - irodalmi műhely / Deszka - színházi műterem / Filmgyár - filmes műhely
   Északkelt Átjáró Egyesület - Műszakváltás program
   Örökségvédő szervezetek: EKMITA és Közép-Európai Vaskultúra Egyesület
  
  
   

Factory Sport Aréna



3.3  MIskolC - DIÓsGYŐR  JElEN

   Iparvágány előadás sorozat (Miskolci Galéria) 
     Vasgyár és a kolónia (2008. október 9. -  november 23.)
     Váltó vagy ütköző, kerekasztal-beszéletés (2008. november 25.)
     Egyszer volt, hol nem volt: Acélváros (2009. október 29. - november 28.)
     Új város épül: Miskolc 1945-1975 (2010. április 29--szeptember 19.)
     A borsodi Szénbányászati Tröszt zenekarától az Eddáig (2010. június 19.-szeptember 19.)
   Varga Éva - 200 használatlan kapu kiállítás, 2011.
   Kis Tanne István - Rozsdazóna könyv és kiállítás, Miskolci Galéria, 2012. január
   Sütő Róbert festő ipari táj kiállításai Miskolcon (Miskolci Galéria és Kós Házban, 2012. január-március)
   Mission Art Gallery, Miskolc - Kishonty Zsolt
  
   

200 használatlan vasgyári kapu fotó kiállítás



3.4 MIskolC-DIÓsGYŐR - JÖVŐ

  BORSOD2050 kiállítás megnyitó, Sütrő Róbert installációjával - Miskolci Galéria, 2013. január 24-én
  hetenkénti kerekasztalbeszélgetés (Iparvágány VI.)

  egyetemi hallgatók bevonása
   hallgatói pályázat kiírás Bereczki Zoltánnal
   Épgyár - építészeti alkotótábor
    Civil Fejlesztési Ügynökség  - „ A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil  

   társadalom megújulását segítő helyi kezdeményezések” c. pályázat leadása az  
   Északkelet Magyarország Ipariörökség Ápolásáért Alapítvánnyal 

  középiskolás hallgatók bevonása 
   Milestone - mintaprojekt lehetőség



4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

  ipari épületek, területek karaktervizsgálata

  ipar - nehézipar

  metodika - analitikus, analogikus és kronologikus tulajdonságok vizsgálata
    Budapest Karakterterv, metodika (Építész Stúdió Kft. 1992)

  
  adatbázis létrehozása 
   előképek (lakatlan, fabriky, muemlekem.hu, teka, ....)

   meglévő izoláltan létező információk összefésülése
   karaktertervhez szükséges információkkal kiegészíteni

   a feldolgozás több szintű:   listába vett » adatokkal rendelkezik » fotódokumentáció » állapotrögzítés (mintaterület)
       egyes épület - ipari terület - régió (?)

  karakterterv, értékkataszter, adatbázis
  
  +kreatív kutatás sok információ birtokában a helyi igényekhez igazított projektek, események

     helymegjelölés, művészeti projektek
     mintaterület (épület) felhasználási lehetőségei
     regionális koncepció (ipari táj túra)
     funkcióváltás – táj, város, épület
     fenntarthatóság
     
     



4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet akadémiai támogatású kutatócsoportok létrehozására

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására 
(2013/1 forduló)

Pályázati felhívás új Lendület-kutatócsoportok létrehozására



4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

  ipari épületek, területek karaktervizsgálata

 Ipari örökségünk méltatlan körülmények között, negatív asszociációkkal övezve tűnik el a szemünk elől annak értékeivel 
együtt, pedig ezek hozzátartoznak az ország múltjához, közösségi identitást meghatározó szerepük van, sok esetben 
jelentős építészeti értéket képviselnek. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy még egyáltalán rögzíthessük értékeinket,  
amelyek megsemmisülése hatalmas hiányt okoz.



4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

  ipari épületek, területek karaktervizsgálata

  ipar - nehézipar

A vizsgálat és az értékkataszter elkészítése azokon az iparterületeken a legfontosabb, amelynél megszűnt vagy gyökeresen 
átalakult az eredeti funkcióhoz képest az épületek használata, ezáltal veszélyben van az építészetileg értékes épületek  
fennmaradása. Magyarországon ez elsősorban a nehézipar esetében igaz, amely iparágnál szinte teljesen megszűnt az 
épületek eredeti használata. 



4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

  ipari épületek, területek karaktervizsgálata

  ipar - nehézipar

  metodika - analitikus, analogikus és kronologikus tulajdonságok vizsgálata
    Budapest Karakterterv, metodika (Építész Stúdió Kft. 1992)



4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

  ipari épületek, területek karaktervizsgálata

  ipar - nehézipar

  metodika - analitikus, analogikus és kronologikus tulajdonságok vizsgálata
    Budapest Karakterterv, metodika (Építész Stúdió Kft. 1992)

  
  adatbázis létrehozása 
   előképek (lakatlan, fabriky, muemlekem.hu, teka, ....)
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4. BORSOD 2050 › kutatáS

  pályázatok a kutatás továbbélésére

  ipari épületek, területek karaktervizsgálata

  karakterterv, értékkataszter, adatbázis
  
  
  +kreatív kutatás sok információ birtokában a helyi igényekhez 
     igazított projektek, események

     -helymegjelölés, művészeti projektek
     -mintaterület (épület) felhasználási 
      lehetőségei, inspiráló víziók
     -regionális koncepció (ipari táj túra)
     -funkcióváltás – táj, város, épület
     -fenntarthatóság
     
     

alkotótábor 2013 diósgyőr
A gyárban a résztvevő diákok és az önkéntesek együttes munkával, fontos helyszínek „megtalálásával” közösen fogalmazhatják 
meg az ipari örökségről, a gyár és a város  jelenlegi  kapcsolatáról alkotott felismeréseiket, és ezt egészíthetik ki jövőbeli terve-
kkel, elképzelésekkel. Az alkotótábor külön hangsúlyos eleme, az elhagyott gyárban való jelenlét fontossága, a terület „belakása”.



kÖSzÖnjÜk a figyeLmet!


