
Meg úju ló ener gi á val a sze gény ség el len
4 na pos nem zet kö zi work shop 2009. már ci us 18-21. kö zött
Pé csen. Szer ve zõ: In ter re gi o nális Meg úju ló Ener gia Klaszter
Egye sü let. A tu do má nyos prog ram és fó rum hely szí ne: Pécs, Pé -
csi Tu do mány egye tem Köz gaz da ság tu do má nyi Kar, Pécs, Rá kó czi
u. 80., Au la. A ta nul má nyi ki rán du lá sok hely szí ne: több Pécs kör -
nyé ki kis te le pü lés.

A work shop el sõd le ges cél ja, hogy a vi dé ki sze gény ség ki ala ku -
lá sá ban je len tõs sze re pet ját szó ener ge ti kai prob lé mák ról va ló
gon dol ko dást és gya kor la ti meg ol dá sok ke re sé sét kez de mé nyez ze.
A prog ram se gít sé gé vel ar ra kí ván ják bíz tat ni az érin tet te ket, hogy
az ins tant ha gyo má nyos meg ol dá sok át vé te le he lyett dol goz za nak
ki spe ci á li san a he lyi prob lé mák ra al kal maz ha tó tech no ló gi á kat,
rend sze re ket.

Té mák: ener gia fo gyasz tá si szo ká sok; ener gia ha té kony ság le he -
tõ sé gei a ha gyo má nyos fa lu si épí té szet se gít sé gé vel; kö zös sé gi tu -
laj do nú ener gia rend sze rek; ré gi kály hák és tûz he lyek át ala kí tá sa a
lég szen  nye zés csök ken té se és a ha té kony ener gia ter me lés elõ se gí -
té se ér de ké ben (pl. rocket stove, ke men ce ra kás) stb. In for má ció:
www.greenenergy.hu/rep

Viega Prestabo
Ami kor a Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti és Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lai
Kar fû té si rend sze ré nek fel újí tá sát ter vez ték, a ter ve zõk vá lasz tá sa
a Viega kí vül rõl hor gany zott szén a cé la cél csõ rend sze ré re, a Pres -
tabo-ra esett. Az okok: mi vel a Prestabo rend szer csõ kö té se nem
idõ igé nyes, ha nem gyor san és biz ton sá go san pré sel he tõ „hi de -
gen”, a te le pí tés gaz da sá gos. Rá adá sul a csõ 15-tõl 108 mm-ig ter -
je dõ mé ret ben, szé les idom vá lasz té ká val kü lö nö sen sok ol da lú nak
mu tat ko zik a gya kor lat ban.

A Prestabo mel let ti dön tés ben szin tén fon tos sze re pet ját szott az
az elõny, hogy a Viega-nál nem csak a csö vek, ha nem olyan ele -
mek szé les vá lasz té ka is kap ha tó, mint pl. prés ido mok és me ne tes
ös  sze kö tõk. Ezek csak nem vég te len sze re lé si vál to za tot biz to sí ta -
nak tö ké le tes il lesz té si pon tos ság mel lett. Az idõ rá for dí tás to váb bi
mi ni ma li zá lá sá hoz a ter ve zõk a fa lon kí vü li sze re lés mel lett tet ték
le a vok su kat. A tisz ta prés tech ni ka fon tos já ru lé kos ha tá sa: a fõ-
 is ko la fa la it a mun ká la tok be fe je zé se után nem kel lett új ra fes te ni,
szem ben a he gesz té ses vagy for rasz tá sos tech no ló gi á val.

Ener gia Klub Nap ener gia Baj nok ság
Az Ener gia Klub ta valy õs  szel in dí tott új pro jekt je ke re té ben egy
éven te meg ren de zen dõ, te le pü lé sek kö zöt ti ver sen  nyel kí ván ja
nép sze rû sí te ni a nap ener gia hasz no sí tá sát Ma gya ror szá gon. A ver -
seny min tá ja ként a Né me tor szág ban im már 5 éve meg ren de zett
Solar Bun des liga, il let ve a Cse hor szág ban 3 év vel ez elõtt el in dí tott
So lar ni Li ga szol gál.  

Az Ener gia Klub a „Nap ko ro na Baj nok ság ban” sze ret né meg-
 ta lál ni és ver sen gés re ösz tö nöz ni a nap ener gia fel hasz ná lá sá ban
leg ak tí vabb ma gyar or szá gi te le pü lé se ket, te hát azo kat a vá ro so kat,
fal va kat, ame lyek a leg job ban hasz nál ják ki a Nap ere jét. 

Pollack Ex po
A Pé csi Tu do mány egye tem Pollack Mi hály Mû sza ki Ka ra 2009.
feb ru ár 26-27-kén ren de zi Pollack Ex po szak mai ki ál lí tá sát és
kon fe ren ci á ját, amely re vár ják az épü let gé pé szet, gé pé szet, épí té -
szet, épí tõ ipar, vil la mos ság, elekt ro ni ka és mû sza ki in for ma ti ka
te rü le tek szak mai ki ál lí tó it és lá to ga tó it. A ren dez vény hely szí ne:
Pécs, Ex po Cen ter. A ren dez vény rõl rész le te sebb in for má ci ó kat
a www.pollackexpo.hu internet hon la pon le het meg te kin te ni. 

A ren dez vény ter ve zett prog ram ja: 2009. feb ru ár 26. csü tör tök:
14.00-17.00 Mér nök fó rum; 14.00-17.00 Épü let gé pész, épí tõ-
 ipa ri, vil la mos és in for ma ti kai szak mai elõ adá sok; 18.00-22.00
Fo ga dás a ki ál lí tó part ne rek ré szé re. 2009. feb ru ár 27. pén tek:
9.00-13.00 Épü let gé pész, épí tõ ipa ri, vil la mos és in for ma ti kai szak -
mai elõ adá sok.

A ki ál lí tás és kon fe ren cia el sõ sor ban a ter ve zõ, ki vi te le zõ szak -
em be re ket és di á ko kat cé loz za meg, de az ér dek lõ dõ la kos sá got
is fo gad ja. A kon fe ren ci án ne ves kül föl di és ha zai szak em be rek elõ -
adá sai hang za nak el. A ki ál lí tás és kon fe ren cia mind két na pon in -
gye ne sen lá to gat ha tó. A ren dez vé nyen va ló rész vé tel a Ma gyar
Épí tész Ka ma ra és az MMK tag jai ré szé re kre dit pon tot je lent.
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