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Szeptember 24-én idén is 
megrendezik a hagyomá-

nyos Kutatók Éjszakáját. A rendezvénynek 
vélhetőleg ismét a Millenáris Park ad ott-
hont, a pontos helyszínről és az időbeosz-
tásról a rendezvény honlapján lehet tájéko-
zódni (www.kutatokejszakaja.hu).

A MEE Világítástechnikai Társasága (VTT) 
idén is részt vesz a rendezvényen. Részvéte-
lük mottója: „Mivel és hogyan világítsak: LED-
es és egyéb energiatakarékos fényforrások”.

A korábbi éveknek megfelelően kiállításon 
tervezik bemutatni a különféle fényforráscsalá-
dokat, amelyekkel a látogatók interaktív módon 
különféle kísérleteket végezhetnek, illetve a 
kiállításon segédkező szakembereik válaszol-
nak a látogatók kérdéseire. Tervezik emellett 
előadások tartását is, ahol a fényforrások mű-
ködési elveit, fizikai érdekességeit mutatják be, 
szintén sok kísérlettel fűszerezve.

Örömmel látnak minden érdeklődőt és 
buzdítanak mindenkit arra, hogy a VTT 
kiállítása mellett a Kutatók Éjszakájának 
egyéb rendezvényeit is látogassa meg. 
(www.vilagitas.org) n

kutatók éjszakája 
2010-ben is

„licht 2010” 
konferencia

Ausztria, Németország, Hollandia és Svájc 
világítástechnikai társaságai közös rende-
zésében ez évben a „Licht 2010” konferen-
ciát Bécsben tartják, október 17–20. között.

A rendezvényre – amelynek az Aust-
ria Center Vienna épülete ad otthont – kb. 
500–700 résztvevőt várnak a rendező, va-
lamint a környező országokból.

„10 000 év világítástechnikai tapasztala-
ta” jelenik meg a bécsi konferencián – hir-
deti a rendezőség –, amit érdekes módon 
a résztvevők létszámának és a szakmában 
eltöltött éveik szorzatából számítottak ki.

A program kb. 150 előadást, posztert és 
bemutatót tartalmaz, amelyekből a részt-
vevők információt kaphatnak a világítás-
technika területén megjelent legújabb ta-
pasztalatokról és fejlesztésekről.

Az előadásokat 40 cég kiállítása, újdon-
ságaik bemutatása kíséri. A főbb témák: 
fényforrások, beltéri és kültéri világítás, 
energiahatékonyság, lámpatestek és fény-
technikai rendszerek, fény és építészet, 
fény és színek, fény és egészség, mérés-
technika, természetes világítás. Súlypon-
ti téma lesz a LED – érdekességek és új 
fejlesztések a LED-es alkalmazások te-
rületéről. Mivel ezen a területen rendkívül 
gyors a fejlődés, ezért minden szakem-
ber számára fontos, hogy ismeretanya-
ga és kompetenciája naprakész legyen. A 
szakemberek közötti személyes találkozó-
ra és beszélgetésre vasárnap este a „Beg-
rüßungsabend”, ill. kedd este a „Festa-
bend” keretében lesz lehetőség.

Röviden összefoglalva a „Licht 2010” 
konferencia:

n információval szolgál a világítástech-
nika jelenlegi állásáról,

n szakmai vitára ad lehetőséget a nem-
zetközi szakemberek számára,

n alkalmat ad személyes találkozóra, ill. 
új kapcsolatok létrejöttére.

Reméljük, hogy Magyarországról is 
számos szakember vesz részt, hiszen ezt 
Bécs közelsége is érdekessé teszi. n
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