
 

 

2017. január 1-én hivatalosan kezdetét vette a MONUMENTALIZED EARLY IRON 

AGE LANDSCAPES IN THE DANUBE RIVER BASIN , röviden IRON-AGE-

DANUBE (A Duna-medence monumentális kora vaskori tájai , röviden 

Vaskor-Duna) címet viselő európai partnerségi projekt. A 30 hónap futamidejű projekt 

támogatását az Európai Unió Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Programja 

biztosítja. 

Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió – A projekt középpontjában a korai vaskor 

(Kr. e. 9–5. század) monumentális régészeti tájainak magaslati települései és halomsírok 

(tumulusok) által alkotott temetői állnak. A projekt fő célja olyan közös stratégiák 

kidolgozása és megvalósítása, amelyek révén ráirányulhat a figyelem az északnyugati Duna-

medence kulturális és természeti környezetének szerves részét alkotó, ám rendkívül 

sérülékeny őskori tájainak jelentőségére. E cél elérése érdekében a projekt a kulturális 

örökség kezelésének öt fontos összetevője – az adatgyűjtés, az örökségvédelem, a bemutatás, 

az ismeretterjesztés és a turisztikai használat – terén fejt ki tevékenységet. 

A projekt specifikus célja 1. Archaeo-Connect: közös kora vaskori örökségi adatbázis 

létrehozása; 2. Monumentális tájak: innovatív megközelítéssel a kulturális és a természeti 

környezetet egyesítő összetett őskori táj fogalmának bevezetése; 3. Élő vaskor: innovatív 

módszerek és technológiák bevezetése révén a vaskor élményszerű bemutatása. 

Partnerség – A projekt kezdeményezője és vezetője a grazi Universalmuseum Joanneum. A 

bécsi, a grazi, a ljubljanai, a maribori és a budapesti egyetem (ELTE), a zágrábi régészeti 

intézet, a szlovén kulturális örökségvédelmi intézet, a zágrábi régészeti múzeum, a 



százhalombattai Matrica Múzeum és az Archaeolingua Alapítvány projektpartnerként, kilenc 

további intézmény pedig társult partnerként vesz részt a programban.   

Az Archaeolingua Alapítvány részvétele – Az Archaeolingua Alapítvány a tudomány és a 

közönség kapcsolatának megteremtése terén szerzett több évtizedes tapasztalatát és 

nemzetközi együttműködésekben szerzett gyakorlatát hozza a projektbe. A kommunikáción és 

a kiadványok gondozásán túl régészeti szakmai kompetenciáját a Sopron-Várhely vaskori 

lelőhely revitalizációjában, a látogatóknak szóló 3D-s alkalmazások és magyarázatok 

elkészítésében kamatoztatja. A Magyar Régészet/Hungarian Archaeology című online 

folyóiratában rendszeresen hírt ad a projekt előrehaladásáról. 

Projektindító találkozó Grazban – A projektindító találkozóra január 31. és február 2. 

között került sor az összes projektpartner és társult partner részvételével. A kitűnően 

megszervezett találkozó első, nyilvános napjának sikerét a közönség nagyszámú részvétele, 

valamint az érintett szakmai és hivatalos szervezetek magas rangú képviselőinek jelenléte 

jelezte. A projektpartnerek érdemi szakmai munkája a projektprioritások szerint kialakított 

munkacsoportokban zajlott, melyről az összes résztvevő tájékoztatást kapott a 

csoporttalálkozókat követő plenáris ülésen. A program irányítóbizottságában az 

Archaeolingua Alapítványt Dr. Jerem Erzsébet képviseli. 

 

Dr. Marko Mele projektmenedzser és a projektpartnerek képviselői a projektindító találkozón 



 

A projektpartnerek és a társult partnerek képviselői a vaskori viselet bemutató résztvevőivel 

Vaskori halomsír Großkleinben 


