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MINERAL WATERS OF THE CARPATHIAN BASIN. SCIENTIFIC CONFERENCE.

2004. július 29−31. között Csíkszeredán
rendezte meg a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredai részlege és a magyarországi Felszín Alatti Vizekért Alapítvány a „Kárpát-medence
Ásványvizei” címû tudományos konferenciát, amely az elsõ közös magyar−román ásványvizekkel foglalkozó rendezvény volt. A konferencia megrendezését
az AQUAPROFIT Rt., Hargita megye tanácsa és a Román Oktatási Minisztérium
támogatta.
A Sapientia Egyetem elõadótermeiben
tartott rendezvény iránt igen nagy volt az
érdeklõdés, az elõadásokon nagy számú
magyar, erdélyi és román szakember vett
részt, és igen változatos témákat tárgyaltak meg. Az egyetem vezetése és dolgozói nagy szeretettel, mindenre kiterjedõ
gondoskodással fogadták a résztvevõket,
szervezték meg a plenáris ülést, majd a
szekció-üléseket, illetve a poszter bemutatókat.
Az egyetem, a város, a megye, és a minisztérium vezetõinek köszöntése után
délelõtt a plenáris elõadásokat tartották
meg.
A magyar elõadók bemutatták az ásványvizekre vonatkozó magyar és nemzetközi szabályozást, különös tekintettel
az Európai Unió és a FAO/WHO Codex
Alimentarius elõírásaira, illetve a kötelezõ uniós ásványvíz direktívák honosításával készült új magyar rendeletre (Dr.
Borszéki Béla); részletes tájékoztatást
adtak az ásványvizek védelmének lehetõségeirõl (Liebe Pál); ismertették az ásványvizek és gyógyvizek elismerésére
vonatkozó magyar hatósági eljárásokat
(Dr. Ákoshegyi György); bemutatták a
Kárpát-medence legismertebb palackozott ásványvizeit (Udud Péter és Nádasi
Tamás).
Az erdélyi és román elõadók − ásványvíz palackozók, orvosok, vegyészek,
geológusok − bemutatták Erdély termé-
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szetes ásványvizeit; a természetes ásványvizek minõségi követelményeit;
farmako-dinamikai szempontok szerint
értékelték a Kárpátok belsõ kanyarulatának szénsavas vizeit, ismertették Hargita
megye termálvíz lelõhelyeit.
Délután két szekcióban folytatták a
konferenciát, magyar, erdélyi és román
elõadók beszámolóival. A „Történet, vízföldtani viszonyok, védelem” szekcióban többek között termál létesítmények
hidrodinamikai modellezésérõl, ásványvízforrások tesztelésére alkalmas szonda
mûködésérõl, a felszín alatti vízrendszerek szennyezõdéstõl való védelmi lehetõségeirõl hangzottak el elõadások. Különösen érdekesek voltak a székelyföldi
ásványvíz-gazdálkodás történetérõl (Dr.
Vofkori László) és a Kárpát-medence elsõ ásványvíz térképérõl (Dr. Dobos Irma)
szóló elõadások.
A „Jellemzés, osztályozás, szabványok, gyógyászati, üdülési és élelmiszeripari hasznosítás” szekcióban több elõadás számolt be a különbözõ magyar és
erdélyi ásványvizek fluorid-, radon- és
rádiumtartalmának meghatározásáról;
ismertették termálvizek hasznosítási lehetõségeit; bemutatták a Hargita-megyei
ásványvizek fiziko-kémiai és mikrobiológiai vizsgálatainak eredményeit, a megye palackozott ásványvizeinek közegészségügyi helyzetét.
A kiállított poszterek valamennyi témában ismertettek tudományos eredményeket.
Az elõadások után a résztvevõk közösen értékelték a szekció-ülések munkáját, megvitatták a konferencia eredményeinek hasznosítási lehetõségeit, a további szakmai együttmûködés kereteit.
Megállapodtak abban, hogy folytatni
kell a megkezdett munkát, a jövõben
rendszeresen kell rendezni közös tudományos konferenciákat, kiterjesztve a
részvételt a Kárpát-medence többi orszá-

gának szakembereire is. A magyar résztvevõk szerették volna, ha a következõ
ülésszakot Magyarországon rendezik
meg, de a Sapientia egyetem vezetõi kérték, hogy még néhány alkalommal õk
rendezhessék a konferenciát, hogy ezeken a rendezvényeken bemutathassák
egyetemük remélt fejlõdését is.
A késõ délutánig tartó tudományos
ülésszak után vendéglátóink állófogadás
rendezésével segítették a résztvevõket,
hogy személyes kapcsolatok kialakításával ismerjék meg egymást, vitathassák
meg közös dolgaikat, problémáikat.
A fogadás után programon kívüli eseményben volt részünk: az egyetem dékánja Dr. Lányi Szabolcs úr bemutatta az
érdeklõdõknek a rendkívül színvonalas,
jól felszerelt, korszerû mûszerekkel, gazdag szakirodalommal ellátott laboratóriumokat.
A konferencia második napján került
sor a rendkívül érdekes és felejthetetlen
borvíztúrára, melynek során a Csíki és a
Háromszéki medencék jelentõs ásványvíz elõfordulási helyeit látogattuk meg,
és amelyet másik beszámoló ismertet
részletesen. E helyen csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy túravezetõnk, Jánosi Csaba úr egyedülálló élményben részesítette a résztvevõket; a szakmai ismereteken túl olyan történeteket, adomákat mondott el, amelyek nem csak szórakoztatóak voltak, de segítettek megismerni Székelyföldet, a székely embereket. Külön szeretném valamennyi résztvevõ nevében megköszönni!
Gratulálunk a rendezõknek a jól sikerült, hasznos tudományos konferenciához, köszönjük fáradtságos munkájukat.

Szerzõ: Dr. Bikfalvi Istvánné fõtitkár
Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács

