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Erdélyi fürdővárosok, városközpontok megújítása

Erdélyben folytatott táj-és kertépítészeti tevékenység legfőbb célja a táji- 
természeti- kulturális és kertépítészeti örökség megóvása és továbbfejlesztése. 
Ehhez szükség van a szakma megismertetésére és elismertetésére, hiszen 
Romániában csak a rendszerváltozást követően indult meg az egyetemi szintű 
tájépítész képzés.  
Románia elsők között kiemelt EU-s projektjét terveztük és vezettük végig 
a megvalósulásig. Székelyföld a hideg vizes borvízfürdők hazája, ahol több 
száz népi és polgári fürdő épült ki az első világháborúig. Hargita megyében 
hat egykori fürdőhely történeti közterei, sétányai, forrásai és népi fürdői 
újultak meg. Ezzel párhuzamosan helyi forrásokból Csíkszereda történeti 
központjának műemléki környezete új köztérrel gazdagodott.

Transylvanian spa cities, reconstruction of city centers

The main aim of the landscape architectural activity in Transylvania is the 
protection and improvement of the landscape-nature-cultural and garden 
architectural heritage. For that the profession needs to be known and accepted, 
since in Romania the academic training for landscape architects only exists 
since 1989. 
As one of the fi rst we planned and executed the construction of an accentuated 
EU-project. The Sekler Land is the home of cold so-called borvíz-Spas, where 
hundreds of folk and civil Spas arose since World War 1. In Hargita county the 
historical open spaces, boardwalks and fountains of six former Spa locations 
where renewed. Parallel to that the listed historical centre of Mircurea Ciuc 
got a new urban space.
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