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Újult erővel!
 
Itt a nyár vége, érik a kertben a bodza! Ez a beltartalmi értékben gazdag
gyümölcs – amelynek mérgező és gyógyító fajtáit gyakran keverik össze -
sokoldalúan hasznosítható – lekvár, pálinka, textil és étel festék, és
gyógyszeralapanyag készül belőle. Éppen ilyen sokoldalú a MIKSz őszi
programkínálata is, hiszen a pihenés után frissítő szakmai rendezvények sorát
kínálja az őszre.
 

A tartalomból:

Szeptemberi rendezvényünk
A következő hónapok tervezett eseményei
Tagfelvétel
Reklámlehetőség

1. Szeptember havi rendezvényünk
 

A júniusra tervezett, de rajtunk kívülálló ok miatt elmaradt szakmai napunk kerül ebben a hónapban
megrendezésre. Ha Ön még nem küldte el jelentkezési lapját rendezvényünkre, de szívesen részt venne azon,
akkor küldje el MOST! A jelentkezési lap innen letölthető.
 
Szeptember 10. -  Szolgáltató Tagozat szakmai napja Almásfüzitőn, a MOL-LUB Kft. –nél
 

Programja:

Előadás a Karbantartás és környezet címmel (Kisdeák Lajos MOL-LUB Kft.)
A globális klímaváltozást kiváltó okok, a klímaváltozás látható jelei és
következményei.
A klímaváltozás hatásának csökkentése: az energiahatékonyság növelése,
az energiafelhasználás csökkentése.
A karbantartók számára kínálkozó lehetőségek: a karbantartás járjon
együtt a berendezések korszerűsítésével.
Az energiafelhasználás csökkentése korszerű kenőanyagok segítségével.
A WearCheck olajdiagnosztikai laboratórium bemutatása
Milyen módon járul hozzá az olajdiagnosztika a karbantartási költségek
csökkentéséhez?
Az ipari kenőanyagok vizsgálatának módszerei.

A WearCheck szakvélemények tartalma.
A kenőanyag-gyártó üzem megtekintése

http://www.miksz.org/rendezvenyeink/44-2013-09-10-szolgaltatasi-tagozat-szakmai-napja


Az "Én, a robot" c.  film szuper agya, V.I.K.I.

A Nyomda Tagozatunk
igen aktívan
tevékenykedik a
szakterületén, rendezvé-
nyeket szervez,
kapcsolatot keres más
szervezetekkel, leendő
tagokkal, miközben
bemutatja napjaink nyom-
daiparát annak nehézsé-
geivel, útkeresésével, és a
kitörési lehetőségeket
rejtő új módszerekkel.
Köszönjük az aktivitást,
csak így tovább!

A rendezvényt minden karbantartással foglalkozó, vagy aziránt érdeklődő gyakorló szakembernek,
vagy még tanuló ifjú reménységnek ajánljuk figyelmébe, hiszen a MIKSz ismét olyan helyre viszi
látogatóit, ahol máskülönben aligha járhatnak, ráadásul hasonló tevékenységgel talán nem is
találkozni az országban! Mindenkit szeretettel várunk!

2. A következő hónapok tervezett eseményei   
 
Október 11. - Létesítmény-fenntartási Tagozatunk szakmai napja
 

Érdekes, hogy a legtöbb sci-fi témájú filmben előkerül
valamilyen felsőbb intelligenciával rendelkező szoftver,
legyen az egy űrjármű, vagy éppen egy épület és a
hozzátartozó robotok vezérlő programja, tehát egyfajta
mesterséges intelligencia. Miközben a jövő technikájának
ábrázolásában szinte megkerülhetetlen a futurisztikus
létesítmények vezérlésével „megbízott szuperagy”, napjaink
kevésbé futurisztikus létesítményeinek őreiről hajlamosak
vagyunk megfeledkezni. Ugyanis a karbantartás emlegetése
során első sorban a kulcsfontosságú termelő berendezések

jutnak mindenki eszébe. Ugyanakkor a termelés lehetetlen lenne megfelelő körülményeket teremtő épületek, az
ahhoz tartozó épületgépészet, valamint a szolgáltatások, mint pl. sűrített levegő-, technológiai gáz-, klimatizáló-,
fűtési- és egyéb más hálózatok nélkül. E terület képviselője szervezetünkben a Létesítmény-fenntartási Tagozat,
amelynek szervezésében szakavatott előadókkal a következő témákat járjuk körül:

Épület felügyeleti rendszer
Célszoftverek a létesítmény-fenntartásban
Létesítmény-fenntartási rendszerek komplex fejlesztése
„Üzemlátogatás” - egy korszerű létesítmény-fenntartó csapat munkájának megtekintése

A helyszínről és az időpontról hamarosan mindenkit értesítünk Meghívónkban!
 
Október 22. – Nyomda Tagozat szakmai napja

Noha októberi rendezvényük még szervezés
alatt áll, de aki részt vett már Horváth Szabolcs
elnök úr szervezésében valamely eseményen,
biztos lehet benne, hogy most is színvonalas
lesz a szakmai nap, értékes témákkal és
érdekes helyszíni látnivalóval.

Kérjük, látogasson el honlapunkra, ahol Rendezvényeink menüpont alatt a
„Nyomda Tagozat szakmai napja”-ra kattintva hamarosan látható lesz a program!

November
Eszköz és Szoftver Tagozat szakmai napja: tervezés alatt, figyelemmel kísérhető
itt
MIKSz nap: tervezés alatt, figyelemmel kísérhető itt .
 
 

http://www.miksz.org/rendezvenyeink
http://www.miksz.org/rendezvenyeink/46-2013-11-22-eszkoz-es-szoftver-tagozat-szakmai-napja
http://www.miksz.org/rendezvenyeink


3. Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon
 

Figyelem! A MIKSz népszerűsége növekszik. Idén ugyanis több
ezren tekintették meg honlapunkat, és átlagosan több mint
három percet időztek nálunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az
érdeklődők egyre növekvő számban kísérik figyelemmel
rendezvényeinket, olvasgatják szakmai anyagainkat, böngészik
honlapunk oldalait, és eközben természetesen, mintegy tudat
alatt – tehát a leghatásosabban – bekúsznak a bannerekbe
kódolt információk is a fejekbe. Érdemes tehát itt megjelenni!
Ebben az évben TAGJAINK 5000 Ft/év összegért vehetik igénybe
szolgáltatásunkat. 2014-től piaci szintre emeljük a megjelenési
díjat. Akik azonban 2013. évben igénybe veszik ezt a

reklámlehetőséget, azok még két évig 50 % kedvezményt kapnak a díjból. Ugye megéri?!
 

4. Tagfelvétel
 
Minden olyan céget és magánszemélyt örömmel fogadunk tagjaink sorába, aki céljaink megvalósításában
kész aktívan közreműködni, az Alapító okiratban foglaltakat megismeri és elfogadja.
 
Kérdéseivel, kéréseivel forduljon a MIKSz titkárához Lippai Katalinhoz.
Elérhetősége: info@miksz.org, a 20/974-6496 mobilszám vagy a 62/562-713 telefon.

dr. Péczely György
MIKSz elnök

 
Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége felkeltette az érdeklődését, legyen
szervezetünk tagja. Várjuk jelentkezését, tegyük együtt eredményesebbé a hazai vállalatok karbantartását,
eredményesebbé és biztonságosabbá munkájukat!

mailto:info@miksz.org

