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A Magyar Műhely Alapítvány MezQÖrsön a. térség oktatási, közművelődési és vidékfejlesztési bázisának
megerősítésére - különös tekintettel a fenntartható fejlődés környezetvédelem és megújuló energiák
hasznosításának oktatására - általános művelődési központ és népfőiskola megalapítását, felépítését és
Bosszú tá~2i üzemeltetését tűzte ki céhil . Ehhez külföldi és hazai támogatásokat kapott, így az oktatási
intézmény 1999 . szeptember '1-én megkezdte működését .

A népfőiskola energiaellátására - mivel ez egyben demonstrációs hely is Iesz - megíguló energiaforrásokat,
faapríték üzemű l-iítéíberendezést és napenergia aktív hasznosítását )ehetővé tevő napkollektorokat kíván
felhasználni . A projektet a PHARE CBC Magyarország-Ausztria Program Programozó és Eííenőrző
vegyes Bizottsága {TMPCj támogatta, így mewalósult a biomassza iútési demonstrációs, oktatási
rendszer,

A projekt része a I-iU 9502-OS02 "Megújuló energiák feltárása és hasznosítási javaslata az osztrák-magyar
{hatái~nenti) energetikai együttműködés számára" regio~~ális programnak . A projekt szerepel Győr-Moson-
Sopron Megye Közgyűlése által elfogadott Györ-M:oson-Sopron Nlegye energetikai programjában .

A Széchenyi István Főiskola Környezetmérnöki Tanszéke szakértői, tervezési munkát végez a projektben
(d~- . Bulla Miklós tanszékvezető , dr . Tóth Péter tőiskolai tanár).Együttműködik a Megújuló
Energiaforrások Európai Központjával (Crüssing Ausztria, Ing. Reinhard Koch) .

A módosító javaslat elfogadásával létrejöhet egy komplex oktatási demonstrációs bázis, amely szerepet
vállal a kutatás-fejlesztésben, a felnőttoktatásban és a vidékfejlesztésben .

Budapest, 2003 . november I2 .
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