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Abasár polgármestere elhatározta, hogy frlssdlplomás fiatalokat hív meg a
településen létesítendő új épületbe.
Miért jó ez?

A pályakezdőt általában nem veti fel a pénz, a vidéki élet viszont olcsóbb, mint a városi. A fiatal
értelmiség megjelenése felpezsdíti a település életét, akár megállíthatja az elvándorlást. A
fiatalok co-housing típusú együttlakása fenntartható életformát kínál az első évekre. Néhány
év után cserélődnének az ott lakók, akik találnak a környékbeli településeken munkát, vagy
távmunkában, co-working jelleggel tudják gyakorolni szakmájukat.
Mi a feladat?
A hallgatói ötletpályázat célja megtalálni az épület helyét és beilleszkedését a település és a
környék szövetébe, egy speciális együttlakási formának megfelelő terek létrehozása, mindezt
környezettudatos tervezési elvek mentén.

Mennyi időt vesz igénybe?

A workshop első részében inspiráló előadásokon keresztül
megismerhetjük a co-housing életformát, az együttélés
tapasztalatait, buktatóit, az adható építészeti válaszokat.
Helyszínbejáráson a tervezési területet és környezetét. A további
Mit kell leadni?

A tervezésnek koncepcióterv szintig kell eljutnia a 4 nap alatt,
melyet 2-3 fős teamekben javaslunk végezni, a kar által erre az
időre biztosított műteremben. A legjobb pályamű szerény mértékű
díjazásban részesül.

Kik jelentkezhetnek?

Minden legalább másodéves építészhallgató, aki
korábban már teljesítette a Rajzi tanszék
elsőéveseknek szervezett alkotóhetét. A workshop min.
15 fő jelentkezése esetén indul, legfeljebb 25 hallgató
tud rajta részt venni.
Ha kérdésed van ide írj:

gdobszay@epsz.bme.hu
daniel.heincz@gmail.com

A workshop mentorai:
Dobszay Gergely (Épületszerkezettani Tanszék) // Vannay Miklós DLA (Középülettervezési Tanszék) // Iványi András (építészmérnök,
BME Épületszerkezettani Tanszék külsős) // Szabó Andrea (Continova Tanácsadó Iroda, Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége)// Dr. Kovács Róbert (LRMI Local and Regional Monitoring lnstitute, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) //
K. Theisler Katalin (Lakóépülettervezési Tanszék, Közösségben Élni) // Horogh Petra (Közösségben Élni) // Babos Annamária
(Közösségben Élni)// Vancsura Zsófia (Közösségben Élni)

