SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Nem önként és dalolva választjuk a dráguló energia árakat, kérdezés nélkül tálcán hozzák”
Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma - BUSH Projekt, I. KONFERENCIA
A környezettudatos energiafelhasználás megismertetését, a fenntarthatóbb életmód népszerűsítését, valamint
a gazdaságos energiaforrások előállítását és felhasználását állítja középpontba a Valóságos Kincsesbánya V.
Fóruma. Az eseményen elhangzó előadások rávilágítanak az iparág hatékonyságára és arra, hogy mi a teendő
hosszú távon az energiaszükségleteink kielégítése, és megfizethetősége érdekében. Innovatív megoldások sora
„ITT” kerül először terítékre.
Annyi lépés, annyi kezdeményezés irányul arra, hogy csökkenjenek az energia árak, csak győzzük megismerni a
különböző technológiákat, és főleg kiválasztani a számunkra legkedvezőbb alternatívákat. Ki erre, ki arra
esküszik, hogy megtérül a befektetés, de vajon képesek vagyunk-e globálisan vizsgálni a valódi okát annak, hogy
például egy hónappal ezelőtt miért volt 6,6 százalék az infláció mértéke. A több lábon állás mindenesetre
jelenthet megoldást, lényeges azonban, hogy az egészséges arányokkal is legyünk tisztában. Mindezekre, a
Valóságos Kincsesbánya V. Fórumán kapunk választ.
Mert, „tegnap még erre spóroltunk, ma már ezzel”
Ha drága az energia, drága az élelmiszer! Ha még azt is számításba vesszük, hogy az idei hőség mi mindent
generál, akkor egyáltalán nem lehetünk optimisták, marad tehát az, hogy spóroljunk. Azon aztán végképp nincs,
amiért csodálkozzunk, hogy az egyének háztartásában, a sárga csekkek szelektálása is nap, mint nap fejtörést
okoz, csakúgy, mint az EU energiastratégiával foglalkozó döntéshozói számára.
A 30 európai országban párhuzamosan - futó BUSH, (www.bush.hu) azaz a Build Up Skills projektek
kezdeményezés közös célja, az energia hatékonyság és a megújuló energia témakör beemelése, készség szinten
az építőiparban dolgozó szakképzett munkaerő folyamatos (szak)képzési rendszerébe. A kezdeményezés
lehetővé teszi, a nemzeti intézkedési tervek kidolgozását, amelyek átfogó képzési és tanúsítási rendszerek
létrehozását, illetve a már meglévőek fejlesztését kívánják elérni. Mindezt annak érdekében, hogy csökkentsük
a környezetünket károsító hatásokat.
Köztudott az is, hogy a dráguló energia miatt az épületeink fenntartási költségei is jelentősen növekednek, de
azért a színes technológiák palettájának köszönhetően, ha ehhez forrás is párosul, közbe léphetünk megfelelő
szakmai tudással, és átfogó előzetesen készített energetikai felméréssel.
Mivel megszokott
komfortigényünkből engedni nem tudunk és nem is kívánunk, felbukkan a gondolat, hogy milyen
energiahordozókat tudunk hasznosítani, vagy hol tudunk spórolni.
A Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma és a BUSH konferencia közös esemény a legégetőbb, és legaktuálisabb
kérdéseket feszegeti.
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