Mi lehet a válasz az emelkedõ energiaárakra, a befizetendõ csekkekre, és a klímaváltozásra? Mi lesz, ha egy szép
napon minden összeomlik? Egyre többen szeretnének leválni a központosított rendszerekrõl, függetlenedni
és önellátásra berendezkedni. Van-e olyan válasz, ami nem a csoda vagy az illúziók világába tartozik?
A válasz az Autonóm Ház.
Az Autonóm Ház egy önellátó, megújuló energiákkal mûködtetett, környezetbarát anyagokból épülõ
lakóház 1:1 léptékû, mûködõ modellje. Az épületben meg lehet tekinteni egy bioszolár fûtési rendszert napkollektorokkal; napenergiával és széllel hajtott, hálózattal együttmûködõ áramellátó rendszert, esõvízhasznosítást, komposztáló toalettet, környezetbarát bútorokat, számos más megoldással együtt. Az EU
2011-tõl megkezdi a passzívházak bevezetését, majd ezt követõen a folyamat az energetikailag önellátó
épületek irányába folytatódik. A fejlõdés további területe az autonóm mûködés kiterjesztése az épület
vízháztartására, teljes anyagforgalmára, a fenntartható építés és mûködtetés egészére – az ökologikus
építõanyagokat beleértve. Mert nem csak az ivóvíz fogy, hanem a Föld valamennyi java véges. Kevés az
idõnk. Az ember által elõidézett klímaválság radikális változtatást és önmérsékletet követel. Egy Földünk
van. Az Autonóm Ház hozzásegít a megõrzéséhez! Ennek szellemében a „ZöldPont – élhetõ város a
Millenárison” c. kiállítás részeként egy olyan autonóm házat mutatunk be, amely passzívház is, de több
annál: vízhasználata és környezetterhelése is fenntartható. A ma ismert legkorszerûbb, szelíd és fenntartható technológiákat mutatja be a biotoalettõl az ökoautóig.
A kiállítás egyedülálló módon konkurenciaharc helyett az együttmûködés példája:
az Autonóm Ház koncepciója mögé 34 cég és több támogató szervezet sorakozott fel, köztük
a Magyar Építõmûvészek Szövetsége, az UIA Építészet a fenntartható jövõért munkacsoportja
és a Millenáris Nonprofit Kft.
Az Autonóm Házat a Millenáris Nonprofit Kft. valamint a kiállító cégek támogatásával hozta létre
a Szelíd Technológia Alapítvány. Tervezõje és építõje a KÖR Építész Stúdió Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AUTONÓM HÁZ

A kiállítás szeptember 17-tõl december 30-ig Jövõ Háza Kiállítás nyitva tartási idejében tekinthetõ meg.
Az õsz folyamán tervezett kísérõ rendezvényekrõl az Autonóm Ház és a Millenáris honlapján adunk
tájékoztatást.
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Honlap: http://www.autonomhaz.eu
E-mail: autonomhaz@gmail.com
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