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IV. Nemzetközi Tudományos
Konferencia
a Kárpát-medence ásványvizeirõl
Miskolctapolca 2007. szeptember 5−7.
A Sapientia EMTE Csíkszereda Mûszaki és Társadalomtudományok Kar, a
Felszín Alatti Vizekért Alapítvány és a
Miskolci Egyetem, Mûszaki Földtudományi Kar, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék szervezésében, immár negyedik alkalommal, ezúttal a magyarországi Miskolctapolcán
került megrendezésre a Kárpát-medence ásványvizeivel foglalkozó tudományos tanácskozás.
A megnyitó üdvözlések után köszöntötték Dr.Juhász József professzor urat
80. születésnapja alkalmából. Dr. Szabó
Imre professzor úr méltatta Juhász professzor gazdag életútját, szakmai tevékenységét.
A plenáris program során került sor
Liebe Pál „Felszín alatti vizeink, ásványvizeink, termálvizeink”, dr. Csanádi Mihály: „Az ásványvíz fogalom változása
napjainkban” valamint dr. Székely Ferenc „A természetes vízáramlás és a termális gyógyvizek hõmérsékletének kapcsolata az ÉK Alföld porózus üledékeiben” címû elõadásra.
Ugyancsak a plenáris ülés keretében
hangzott el Péter Elek és Nagy József
„Ásványvíz és turisztika a Székelyföldön” címû munkája.
Szekció ülés keretében hangzottak el a
következõ elõadások:

− Vallasek István, Makfalvy Zoltán:
A buziásfürdõi ásványvíz hasznosítás történeti áttekintése.
− Dr. Kovács Balázs, Dr. Szanyi János,
Dr. M. Tóth Tivadar, Vass István:
Termálvizeink hasznosítási lehetõségei az entalpiájuk függvényében.
− Koleszár Judit: Az ÉKÖVÍZIG mûködési területén gyógyvízzé vagy
ásványvízzé minõsített hévizek hidrogeológiai védelmének problémái.
− Dr. Lénárt László: Egerszalók −
Demjén (Észak-Magyarország, Bükk
DNY-i elõtere) termálkarsztos ásvány- és gyógyvizei.
− Dr. Szûcs Péter, Dr. Roland N. Horne,
Ritter György: Hévíz kutak közötti
hikdraulikus vezetõképesség meghatározása repedezett kõzetekben.
− Virág Margit, Dr. Szûcs Péter, Lakatos Attila, MikóLajos: A Felsõ-Tisza
vidék ásvány- és hévízfeltárási lehetõségei.
− Dr. Füle László, Korcsog Attila: Szimulációs futtatások alkalmazása a
védõidomok meghatározásában.
− Lorberer Árpád Ferenc: Az elsõ magyar palackozott gyógyvíz 2007 évi
állapota.
− Berényi Üveges István, Dezsõ József: Ásványvizek a Villányi-hegység környékén.

− Kerbolt Tamás: Zsóry Fürdõ hidrogeológiai viszonyai − egy régi kedves ismeretlen.
− Dr. Somody Anikó: A Recski Mélyszinti Bányaüzem hatása a mátraderecskei és bükkszéki hévízrendszerre.
− Dr. Takács János: A vizek Na-ion
csökkentésének egy lehetséges megoldása.
A szekcióülés keretében kitûnõ elõadást hallottunk a kolozsvári Babes −
Bolyai egyetem fiatal kutatóitól, melyet
lapunk 40. oldalán olvashatunk.
A konferencia szünetében a Geo-Log
Kft. bemutatta új kútvizsgáló berendezését és annak mûködését DVD felvételen illusztrálta.
Örömmel tapasztalhattuk, hogy a Kárpát medencében élõ kitûnõ szakemberek
nem csupán szakmai, hanem baráti kapcsolatot is ápolnak és így ez is elõbbre
viszi a Kápát-medence gazdag ásványvíz
kincsnek az ügyét.
Köszönetet mondunk a szervezõk jó
munkájáért és különösen azért, hogy a
konferencia megnyitóján kézbe vehettük
a GEOTUDOMÁNYOK szép kivitelû
könyvnagyságú füzetét, amely tartalmazza a konferencia összes elõadását.
Legközelebb ismét Csíkszeredában találkozunk (Dr. B. B.)

MEGHÍVÓ
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2007. október 18−20 között Kecskeméten rendezi XXXII. vándorgyûlését.
A vándorgyûlés helye: Aranyhomok**** Wellness Hotel 6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.
Fõ témája: Eredmények és kihívások a táplálkozástudományban.
Élelmiszerek és egészségre vonatkozó állítások.
A tudományos program október 18-án csütörtökön 14.00 órakor kerekasztal-megbeszéléssel kezdõdik.
A kerekasztal témája: A diétára szoruló betegek edukációja a kórházban és az alapellátásban.
Moderátor: Szabolcs István, Antal Emese
A meghívó és a jelentkezési lap a www.mttt.hu honlapról is letölthetõ.
E-mail cím: vandorgyules@mttt.hu
Posta cím: Dr. Barna Mária, Raáb Sándorné
SE Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest, Szentkirályi u.14.
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