ELSTARTOLT A SOLAR DECATHLON, SZURKOLJUNK A SOMESHINE CSAPATNAK

Három kontinens, nyolc ország, huszonhét felsőoktatási intézmény és közel 400 versenyző
részvételével kezdődött meg pénteken Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 (Szoláris falu)
elnevezésű egyetemi innovációs házépítőverseny.
„A Solar Decathlon a világ mára legjelentősebbé vált nemzetközi, egyetemek között megrendezett
építőipari innovációs versenye. A kezdeményezés alapvető célja, hogy a fiatalok kreativitására és
innovációs képességére építve egyetemi kutató-fejlesztők működjenek együtt ipari partnerekkel,
szponzorokkal és olyan innovatív, energiahatékony házakat tervezzenek, amelyek a megújuló energia
és a tudatos erőforrás használatra alapozva, fenntarthatóságot demonstráló mintaotthonok
lehetnek. A verseny során nem csak terveket készítenek, hanem az aktuális döntő helyszínén meg is
építik a kiválasztásra kerülő pályaműveket. Így a verseny eredményeképpen egy látogatható
kiállítótér és „mintaház park” jön létre, amelyet nem csak a szakma, de a lakosság is látogathat.”
(sde2019.hu)
A Miskolci Egyetem a Pécsi Tudományegyetemmel és az algír Blidai Egyetemmel összefogva indított
közös csapatot az idei versenyen. A SomeShine csapat a vernakuláris magyar építészet egyszerű,
következetes ötletességét, a környezettudatos gondolkodás természethez hű magabiztosságát, a low
budget megoldások bárki által elérhető tisztaságát és az energia-design high-tech alkalmazásait
ötvözi.
A versenyben résztvevők munkájának elbírálása széles körű kritériumrendszer alapján történik,
melynek során építészeti, fenntarthatósági, energiahatékonysági, kivitelezési, esztétikai, és
tájékozottsági szempontokat is figyelembe vesznek, továbbá vizsgálják azt is, hogy az épület
mennyire állná meg helyét a piacon. A csapatoknak mindezeknek megfelelően egy úgynevezett
tízpróbán (decathlon) kell átesniük, melyek lefedik az összes lényeges környezeti, építészeti,
társadalmi és piaci szempontot, amelyeknek napjainkban egy modern, fenntartható építészet
népszerűsítését célzó versenynek meg kell felelnie.
A Solar Decathlon Europe 2019 mintaházait bemutató „szoláris falu” július 13. és 28. között várja a
látogatókat, ugyanakkor a verseny által létrejött Látogatóközpont szeptember 29-ig nyitva áll a
látogatók, érdeklődők részére Szentendrén, az ÉMI Tudományos és Technológiai Ipari Parkjában. A
belépés ingyenes, és csak egy gyors elő- vagy helyszíni regisztrációhoz kötött a nyitvatartási időben.
Bővebb információ a Solar Decathlon Europe 2019 hivatalos honlapján.
A Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Blidai Egyetem SomeShine csapata saját
Facebook oldallal is rendelkezik, amely az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/SOMEshineproject/. Fontos, hogy az oldal és a bejegyzések kedvelésével
támogassátok, biztassátok őket.

