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Üdvözlet az Olvasónak!
Kedves Barátaim!
Ismét eltelt egy esztendõ és sikerült ezt az évet is úgy befejezni, hogy mind a négy száma megjelent szaklapunknak. Befejeztük a nyolcadik évet és a jó Isten segítségével talán elindíthatjuk a kilencediket is.
Köszönöm azoknak, akik reklámukkal, egyéb adományukkal biztosították a lap anyagi támogatását és
fennmaradását. Köszönöm a Szerzõknek, hogy értékes cikkekkel biztosították a lap színvonalát és köszönöm a nyomdának a szép megjelenést.
Az Magyar Ásványvíz Szövetség decemberi jelentésébõl kiderült, hogy elértük az egy fõre esõ 100 literes
ásványvíz fogyasztást, ami évi egy milliárd liter éves termelést jelent, − hol van ez már az egy fõre esõ
2,5−3,0 literes fogyasztástól. Valóban felzárkóztunk az élmezõnyhöz. Olyan jó volt nézni nyáron, amikor
a fiatalok, öregek elõvették a metrón, buszon, utcán a sokat szidott ásványvizes palackot és ezzel oltották a szomjukat.
Szépen növekszik a gyártók tábora és az üzemek termelõ kapacitása. A legkorszerûbb technológiával
történik a palackozás.
Az tudja ezt igazán értékelni, aki palackozott ásványvizet, üdítõitalt az ötvenes-hatvanas években. Ki
emlékszik ma már az RS20-as mosógépre, vagy a már modernnek mondható Doritára. Milyen nagy boldogság volt, amikor egy nagyobb üzem hozzájutott az NDK által gyártott gépekhez, hiszen ezekkel már
óránként 6000 palackot is meg lehetett tölteni. Egyszer ezekrõl az idõkrõl is írunk a „Múltbanézõ”-ben.
Kedves Barátaim! Azt kívánom, hogy a 2008-as esztendõ legyen bosszúságoktól mentes sikereken
gazdag év.
ÁLDOTT ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK MINDANNYIOTOKNAK!

fõszerkesztõ

Beszámoló a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács közgyûlésérõl
Bikfalvi Istvánné dr. titkár
A Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács 2007. november 20-án közgyûlést tartott. A
közgyûlést − hagyomá-nyaikhoz híven − szakmai rendezvénynyel kötötték össze, amelyre a
tagságon kívül meghívták a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalok (korábban Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomások) szakértõit.
A szakmai rendezvény két részbõl állt:
1. a részt vevõk elõször megtekintették a Kft.
újonnan épült nagy − 25 ezer 1,5 literes palack/óra − kapacitású palackozó üzemét,
majd
2. Deák Ferenc, az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növény-egészségügyi
Fõosztályának élelmiszer-biztonsági osztályának vezetõje ismertette a hatósági ellenõrzés új szabályozását.
Az elõadást követõ konzultáció során a részt
vevõk felhívták a hatósági ellenõrzés jelen lévõ
vezetõinek a figyelmét az élelmiszerek ellenõrzésben már évtizedek óta fennálló anomáliára,
a párhuzamosságra, a sokszor ellentmondó
szempontok szerint történõ elbírálás, bírságolás
veszélyeire.
A rendezvényt az Állomások szakértõi is, a
Szövetség tagjai is nagyon eredményesnek,
hasznosnak tartották. Megegyeztek, hogy hasonló szakmai rendezvényeket a jövõben is rendszeresen tartanak.
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A rendezvény második felében került sor a
közgyûlésre.
A közgyûlés az elõzetesen megküldött napirend pontjai a következõk szerint tárgyalta meg.
1. A termékdíj szabályozás aktuális helyzetét, a várható változásokat Fehér Tibor elnök ismertette.
Az érintett ágazatok minden erõfeszítése ellenére nem sikerült a 2005. évben hatályba
lépett szabályozás megváltoztatása. A
KvVM rendre visszautasítja a szakma valamennyi, a probléma megoldására irányuló
ésszerû és indokolt javaslatát.
Az Európai Unió illetékes Bizottsága szintén
kifogásolta a magyar termékdíj szabályozást.
Pillanatnyilag minden esetleges változtatás a
Bizottságnak a magyar válaszra vonatkozó
reakciójától függ, de az már bizonyosnak látszik, hogy 2008. évben a szabályozás még
nem változik meg.
2. Az uniós jogszabály módosítási eljárások
ismertetése során
− Bikfalvi Istvánné összefoglalta az uniós
jogszabály alkotási eljárás hivatalos menetét.
− A fluorid, illetve arzén csökkentésére alkalmas kezelések technikai részleteit, az
eljárások szakmai értékelésének menetét
Korcsog Attila, az Aquaprofit Rt. szakembere ismertette, aki az FVM képviseletében független szakértõként vett részt a ke-

zelések értékelését végzõ ad hoc bizottság
munkájában.
− Palotásné Gyöngyössi Ágnes fõtanácsos,
aki az FVM részérõl vesz részt a DG
SANCO munkájában, beszámolt arról,
hogy különbözõ uniós jogszabályok ellentmondásai miatt a már elfogadott kezelések engedélyezésérõl szóló jogszabályok elõreláthatólag csak 2008. év végén
lépnek hatályba.
− Dr. Borszéki Béla, a FAO/WHO Codex
Alimentarius MNB Ásványvíz Munkabizottságának elnöke tájékoztatta a tagságot
arról, hogy a WHO kezdeményezte az ásványvíz Codex szabvány módosítását.
3. Az ásványvíz kategória kommunikációs
kérdései közül az elnök a természetes ásványvíz összes ásványi anyag tartalmára vonatkozó határértékek visszaállításának fontosságát emelte ki.
4. Az egyéb témák közül
− Bikfalvi Istvánné tájékoztatta a tagságot,
hogy elkészült és elfogadásra került a
2006. január 1-jén hatályba lépett EU higiéniai rendelet alapján készült higiéniai
útmutató,
− ismertette a második éve folyó mikrobiológiai ellenõrzés eredményét,
− Fehér Tibor tájékoztatta a tagságot a jövõ
évei költségvetés elõzetes kalkulálása nyomás szükségessé vált intézkedésekrõl.
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Gyümölcsnektárok elõállítása
antioxidáns hatású alapanyagokból
Stégerné dr. Máté Mónika − Horváth Dénesné dr. − Ivanics Judit − Nótin Beatrix −
Dr. Barta József − Dr. Kókai Zoltán − Stefanovitsné dr. Bányai Éva
ÖSSZEFOGLALÓ
NAPJAINK TÁPLÁLKOZÁSÁBAN EGYRE INKÁBB ELÕTÉRBE KERÜLNEK A TERMÉSZETES EREDETÛ ÉS AZ EGÉSZSÉGRE JÓTÉKONY HATÁSÚ ÉLELMISZEREK. A MAI EMBER
ÉLETVITELE ÉS SZENNYEZÕ ANYAGOKBAN BÕVELKEDÕ KÖRNYEZETE KÉTSÉGTELENÜL INDOKOLJA AZ ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ KOMPONENSEKBEN GAZDAG TERMÉKEK
FOGYASZTÁSÁT. KÍSÉRLETI MUNKÁNK SORÁN EZÉRT OLYAN ANTIOXIDÁNS KOMPONENSEKBEN (FÕKÉNT FLAVONOIDOKBAN ÉS C-VITAMINBAN) GAZDAG GYÜMÖLCSNEKTÁROK ELÕÁLLÍTÁSÁT TÛZTÜK KI CÉLUL, MELYEK ÉLETTANI HATÁSUKNÁL FOGVA JELENTÕSEN HOZZÁJÁRULNAK A BIOLÓGIAILAG FONTOS ÖSSZETEVÕK MAGAS
SZINTÛ BEVITELÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ. A TERMÉKEKET FEKETE BODZA, FEKETE
SZEDER, ÉS FEKETE RIBISZKE KOMBINÁLÁSÁVAL KÉSZÍTETTÜK. MÉRÉSEI EREDMÉNYEINK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTTUK, HOGY A KIFEJLESZTETT TERMÉKEK ÁSVÁNYI
ANYAG ÖSSZETÉTELE HARMÓNIKUS, ANTIOXIDÁNS TARTALMÚ KOMPONENSEKET,
ANTOCIANINT ÉS POLIFENOLT JELENTÕS MENNYISÉGBEN TARTALMAZNAK. KIEMELKEDÕ C-VITAMIN-FORRÁSKÉNT PEDIG A NAPI SZÜKSÉGLET BIZTOSÍTÁSÁHOZ NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRULNAK, ÉRZÉKSZERVI TULAJDONSÁGAIK KÍVÁLÓAK.

INHALT
IN UNSERER TÄGLICHEN NAHRUNG SIND DIE NATURPRODUKTE UND DIE GESUNDHEIT FÖRDERNDE LEBENSMITTELN IMMER MEHR BEVORZUGT. HEUTIGENTAGS DIE
LEBENSART DER MENSCHEN UND IHRE VERSCHMUTZE UMGEBUNG ZWEIFELLOS
BEGRÜNDET DEN KONSUM VON PRODUKTEN REICH IN ANTIOXYDATIVEN KOMPONENTEN. DAS ZIEL UNSERER EXPERIMENTE WAR DIE HERSTELLUNG VON OBST
NEKTARS REICH IN SOLCHEN ANTIOXYDATIVEN KOMPONENTEN (VORWIEGEND IN

Bevezetés
A szervezetünkben végbemenõ oxidatív
stresszfolyamatok következményeként
képzõdõ szabad gyökök számos megbetegedés forrásai lehetnek, ezért van nagy
szükség a közömbösítõ és védekezõ rendszer támogatására. Aszabadgyökök okozta károsodásokkal szemben összetett, integrált védelmi rendszer biztosítja a sejtalkotó molekulák védelmét. Az antioxidánsok olyan molekulák, amelyek csekély mennyiségben vannak jelen az oxidálandó szubszráthoz képest, és jelentõs
mértékben csökkenteni, vagy akár gátolni
is képesek annak oxidációját. A rendszer
egyes elemeit maga a szervezet is elõ
tudja állítani, ilyenek az enzimek, a kismolekulájú vegyületek nagy része, azonban számos molekulát nem tudunk szintetizálni, úgymint az aszkorbinsav, a karotinoidok, a tokoferolok, flavonoidok. Ezekhez csakis külsõ forrásból, a táplálkozás
útján juthatunk hozzá (Lachance, 2001).
Az elimináló rendszer támogatásának,
hatékonysága emelésének egyszerû és
eredményes módszere az étrend megfelelõ összeállítása. Tudományos kutatások alapján kétségtelen, hogy az étrendi
antioxidánsok közül kiemelkednek a flavonoidok és a polifenolos vegyületek,
melyeket a növényi élelmiszerek (különösen a gyümölcsök) nagy mennyiség-

FLAVONOIDEN UND VIT. C), DEREN PHYSIOLOGISCHE WIRKUNG BEDEUTEND BEITRÄGT ZU DER ERHÖHUNG DES KONSUMS VON BIOLOGISCH WICHTIGEN KOMPONENTEN. DIE PRODUKTE WURDEN DURCH KOMBINIEREN VON SCHWARZER HOLUNDER
(SAMBUCUS NIGRA), SCHWARZBEER (RUBUS CANSCEUS), UND PFAFFENBEERE (RIBES NIGRUM) ZUSAMMENGESTELLT. LAUT UNSERER EXPERIMENTE FESTSTELLBAR:
• DIE ZUSAMMENSETZUNG DER MINERALIEN DER PRODUKTE HARMONISCH SIND,
• BEDEUTEND BEINHALTEN ANTIOXYDATIVEN KOMPONENTEN: ANTOZYANE UND
POLYPHENOLEN,
• HERAUSRAGEND SIND, ALS VIT. C QUELLE, DECKEN GROßTEILS DEN TÄGLICHEN
VIT. C BEDARF AB,
• ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN AUSGEZEICHNET SIND.
SUMMARY
IN RECENT DIET HEALTHY FOOD PRODUCTS OF NATURAL ORIGIN ARE GAINING MORE
AND MORE INTEREST. LIFESTYLE AND ENVIRONMENT OF EVERYDAY PEOPLE REQUIRE
THE CONSUMPTION OF FOOD PRODUCTS WITH HIGH ANTIOXIDANT CONTENT. THEREFORE, OUR AIM WAS THE DEVELOPMENT OF FRUIT NECTARS WITH HIGH ANTIOXIDANT
CONTENT (RICH IN FLAVONOIDS AND VITAMIN-C), WHICH MAY CONTRIBUTE TO PROPER INTAKE OF THESE COMPONENTS. ELDERBERRY, BLACKBERRY AND BLACKCURRANT WERE USED WITH DIFFERENT FRUIT- AND SWEETENER CONTENT). ONE MAY
CONCLUDE BASED ON THE RESULTS THAT THE COMPOSITIONS OF THE DEVELOPED
PRODUCTS ARE WELL BALANCED, AND THEY CONTAIN SIGNIFICANT AMOUNT OF
ANTIOXIDANTS SUCH AS ANTOCYANIN AND POLYPHENOLS. THEY PROVED TO BE A
GOOD SOURCE OF VITAMIN-C AND POSSESS GOOD SENSORY PROPERTIES.

ben tartalmaznak. Tekintettel arra, hogy
ezen nyersanyagok egyéb védõhatású
tápanyag-komponenseket is nagy számban tartalmaznak, és azok pozitív hatásait a flavonoidok szinergens kölcsönhatások révén jelentõsen fokozhatják, elengedhetetlenül szükséges ezen élelmiszerek fogyasztásának növelése (Auroma, 1999; Lugasi, 2003).
A magas antocianin és flavonoid tartalmú élelmiszerekben gazdag étrenddel
nagyban hozzájárulhatunk egyes daganatos, kardiovaszkuláris, gyulladásos,
stresszel összefüggõ betegségek megelõzéséhez (Wang, 1997; Rechkemmer,
2000). Ennek alapját egyrészt a gyümölcsök fogyasztása képezi. Különösen
gazdag antioxidáns összetevõkben a
csipkebogyó, a fekete bodza, a homoktövis, a fekete ribiszke, a citrusfélék, stb.
Ezek kiváló beltartalmi értékkel, sajátos
ízzel, aromával rendelkeznek. Különösen fontos szerepük van a szabad gyökök
káros hatásaival szemben. Rendkívül
magas az antioxidáns hatásuk a bennük
elõforduló magas vitamin-, flavonoid
tartalom miatt, de ásványi anyag összetételük is igen kedvezõ (Szabó, 2002;
Stégerné, 2003; Szenthe, 2006).
Az egészség szempontjából pozitív
szerepet játszó komponenseket nagy
mennyiségben tartalmazó gyümölcsök
iránt a feldolgozó ipar részérõl is nagy az

érdeklõdés. A tudatosan élõ és táplálkozó
fogyasztói réteg ugyanis igényli a hatóanyagokat természetes formában tartalmazó élelmiszerek kifejlesztését és elõállítását, melyek a preventív táplálkozás
révén hozzájárulhatnak bizonyos betegségek kialakulásának megelõzéséhez.
Anyagok és módszerek
Anyagok
Az antioxidánsokat tartalmazó, nagy flavonoid tartalmú gyümölcsnektárok kialakításához három gyümölcsöt választottunk ki:
• feketebodza rostos velõ és sûrítmény
• fekete ribiszke rostos velõ
• fekete szeder rostos velõ.
Mindhárom gyümölcs kiemelkedõ
mennyiségben tartalmaz különbözõ antocianin vegyületeket, megtalálhatók bennük más, élettanilag fontos összetevõk
(pl. vitaminok, ásványi anyagok, rostok)
is, termesztésük hazai körülmények között megoldható, a feldolgozóipar számára biztosított a nyersanyag-háttér.
Módszerek
Vízoldható szárazanyag-tartalom (refrakció%): ATAGO PR-301 típusú refraktométeren a Codex Alimentarius 3-1558/93 elõírásai szerint.
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pH-érték meghatározása: az MSZ
17590 szabványának megfelelõen Precision Digital pH meter OP-208/1 típusú
digitális, automatikus készülékkel.
Összes savtartalom: az MSZ 36191983 szabványának megfelelõen lúgos
titrálással. Az eredményeket citromsavban kifejezve %-ban adtuk meg.
Aszkorbinsav (C-vitamin) meghatározása: MSZ ISO 6557-2 spektrometriás
módszerrel, 2,6-diklórfenol-indofenolszínezékoldat hozzáadásával. Az eredményeket mg/100g-ban adtuk meg.
Polifenol tartalom meghatározása:
spektrofotometriásan Singleton és Rossi
(1965) módszerével történt. Az eredményeket galluszsavra vonatkoztatva mg/lben adtuk meg.
Antocianin tartalom meghatározására: Füleki és Francis (1968) módszerével, sósavas-etanolos színkinyerési eljárást követõen, spektrofotometriás méréssel történt. Az eredményeket mg/lben adtuk meg.
Összes antioxidáns kapacitás (FRAPérték): Benzie és Strain (1996) módszere
szerint. Az eredményeket aszkorbinsavban kifejezve mMAS/L-ben adtuk meg.
Ásványi anyagok meghatározása:
ICP-OES IRIS Thermo Jarrel ASH lángfotometriás módszerrel történt. Az eredményeket mg/100g nyers gyümölcsre
számoltuk ki.
Érzékszervi minõsítés: Elõször pontozásos bírálatot végeztünk, ahol az MSZ
7304/3-86 és az MSZ 1801-1989 számú
100 pontos rendszerét alkalmaztuk. Ennél a módszernél a legtöbb pontszámmal
a hangsúlyos tulajdonságokat lehet értékelni. Így az íz maximum 40 pontot, az
illat, a szín és az állomány 20-20 pontot
kaphat. A kapott összpontszám alapján
rangsoroltuk a termékeket. A mintákat
profilanalízisnek is alávetettük az MSZ:
ISO 11035:2001 szerint. A leíró és értékelõ vizsgálati módszernél nem a minták
rangsorolása, hanem a rájuk jellemzõ érzékszervi tulajdonságok részletes leírása, valamint a köztük mutatkozó különbségek meghatározása a cél, mely alapján
elkészíthetõ a profil-diagramm.
Munka menete
Alapanyagok beltartalmi összetevõinek vizsgálata: A receptúrák kialakítása
elõtt az alapanyagok összetevõinek vizsgálatát végeztük el, melyek a következõk
voltak: vízoldható szárazanyag-, sav-,
aszkorbinsav (C-vitamin)-, antocianin-,
és összes polifenol tartalom, pH-érték,
összes antioxidáns kapacitás és ásványi
anyagok (kalcium, réz, vas, kálium,
magnézium, mangán, foszfor, cink).
Receptúrák meghatározása:Ahárom
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gyümölcs keverési arányának megállapításánál az elõzõleg meghatározott összetételi adatokat vettük figyelembe. Ezek
alapján az egyes minták legnagyobb
mennyiségben fekete bodzát, majd fekete
ribiszkét és szedret tartalmaztak.
A termékek kialakításánál legfontosabb szempont a minél magasabb gyümölcshányad és a rostos jelleg alkalmazása volt, mivel a biológiailag szerepet
játszó alkotóelemek megfelelõ bevitele
csak így biztosított. Édesítésükre szacharózt, fruktózt és mézet használtunk.
A termékek kódjai és legfontosabb
jellemzõi:
N1: késztermék: 12 ref%, 60%-os gyümölcshányad, édesítõanyag: cukor
N2: késztermék: 12 ref%, 60%-os gyümölcshányad, édesítõanyag: méz
N3: késztermék: 12 ref%, 50%-os gyümölcshányad, édesítõanyag: cukor
N4: késztermék: 12 ref%, 60%-os gyümölcshányad, édesítõanyag: fruktóz
Késztermékek elõállítása és értékelése: A késztermékek nem tartalmaznak
tartósítószert, színezéket vagy aromát,
tartósításuk hõkezeléssel történt. Értékelésük egyrészt beltartalmi összetétel
(ajánlott fogyasztási mennyiség, pl. 3 dl
milyen arányban fedezi az egyes összetevõk napi szükségletét), másrészt érzékszervi tulajdonságok alapján történt.
1. táblázat

Eredmények és értékelésük
Alapanyagok értékelése
Az alapanyagok összetételének vizsgálati eredményeit az 1. táblázat tartalmazza.
Elmondható, hogy az általunk meghatározott beltartalmi összetevõk összhangban vannak az eddig publikált tudományos kutatási eredményekkel. A Cvitamin tartalmat illetõen a fekete ribiszke emelkedik ki, mért értéke 130 mg/
100g. Ezt követi a feketebodza (55,5−56
mg/100g), majd a szeder (34 mg/100g).
Antocianin tartalomban a feketebodza
emelkedik ki. A rostos velõnél 5450
mg/l, míg a sûrítménynél 25825 mg/l
(6238,4 mg/l 14ref%-os lére visszahígítva) az antocianin tartalom. A fekete ribiszkében ennél kevesebb, 3147 mg/l található, legkisebb antocianin tartalma a
szedernek volt.
Apolifenolok mennyisége szintén a feketebodzában mutatható ki legnagyobb
mennyiségben. A rostos velõben 7337
mg/l, míg a visszahígított sûrítményben
8545 mg/l volt. A fekete ribiszke polifenol tartalma 5092 mg/l, míg a szederé
3245 mg/l.
Az alapanyagok ásványi anyag összetétele kiegyensúlyozott, az egyes elemeket szintén a feketebodza tartalmazza
legnagyobb mennyiségben.

Az alapanyagok összetételének vizsgálati eredményei
Feketebodza velõ

Feketebodza
sûrítmény

Fekete ribiszke velõ

Ref (%)

14,1

60

14,9

9,1

Sav (%)

0,9

1,9

2,2

1,5

pH

4,2

3,9

2,8

3,0

C-vitamin
(mg/100g)

56

Fekete szeder velõ

233
55,5 (14ref%)

130

34

Antocianin (mg/l)

5450

26825
6238,4 (14 ref%)

3147

1026

Polifenol (mg/l)

7337

35890
8545,2 (14 ref%)

5092

3245

FRAP-érték
(mMAS/l)

33,2

Ca (mg/100g)

99

39,7
(14 ref%-nál)
425
101,2 (14 ref%)

27,4

19,4

73

32

Cu (mg/100g)

0,14

0,65
0,15 (14 ref%)

0,07

0,18

Fe (mg/100g)

1,0

6,0
1,42 (14 ref%)

0,76

0,32

K (mg/100g)
Mg (mg/100g)
Mn (mg/100g)
P (mg/100g)
Zn (mg/100g)

421
44,6
0,38
72
0,5

2280
542,8 (14 ref%)
200,5
47,7 (14 ref%)
1,2
0,28 (14 ref%)
340
81 (14 ref%)
13,8
0,9 (14 ref%)

246
22,5
0,23
72
0,51

103
19
0,38
31
0,33
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2. táblázat

A nektárok C-vitamin-, antocianin- és polifenol-tartalma

C-vitamin (mg/l)
C-vitamin (mg/3dl)
Antocianin (mg/l)
Antocianin (mg/3dl)
Polifenol (mg/l)
Polifenol (mg/3dl)

Nektárok összetétel szerinti értékelése

N1

N2

N3

N4

456

456

371

456

136,8

136,8

2005,2

2005,2

1617

2005,2

607,6

607,6

490

607,6

3090,5

3090,5

2527,3

3090,5

936,5

936,5

765,8

936,5

3. táblázat

111,3

136,8

A nektárok ásványi anyag tartalma

mg/l

Ca

N1

N2

N3

N4

Napi szükséglet
(mg)

3 dl nektár által
nyújtott fedezet
(%)

391,3

391,3

346,2

391,3

800−1000

14,8

Cu

0,62

0,62

0,59

0,62

1,4

12,8

Fe

4,71

4,71

4,2

4,71

12−15

11,8
14,4

K

1666,5

1666,5

1470,4

1666,5

3500

158,6

158,6

141,3

158,6

300

Mg
Mn

1,45

P

1,45

352,4

Zn

1,23

352,4

3,18

323,2

3,18

1,45
352,4

2,6

3,18

16

4

8,7

620

17,2

1,5
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1. ábra: 3 dl nektár által fedezett
C-vitamin szükséglet (%)

A négyféle nektár minta összetétel szerinti
értékelését a 2. táblázat tartalmazza. Az
összetevõket megadtuk 1l nektárra, valamint az ajánlott 3dl fogyasztói mennyiségre vonatkoztatva is. Mivel a gyümölcstartalom az N1, N2 és N4 termékeknél megegyezik (60%), így a beltartalmi összetevõk is azonosak. Az N3 termék gyümölcstartalma 50%, ezért az értékes beltartalmi
összetevõkbõl ez kevesebbet tartalmaz.
Figyelemre méltó, hogy a nektár termékek 3 dl-re 111,3−136,8 mg/100g Cvitamint tartalmaz. Antocianin és polifenol tartalmuk szintén kiemelkedõ.
Anektár termékek ásványi anyag összetételét a 3. táblázat tartalmazza. Az eredményekbõl kitûnik, hogy a minták szinte valamennyi, élettanilag szerepet játszó ásványi
anyagot tartalmazzák. 3 dl nektár az egyes
ásványi anyagokból 11−64%-ot fedez az
emberi szervezet napi szükségletébõl.
Az 1. ábrán látható a nektárok 3 decilitere által biztosított C-vitamin bevitel a
napi szükséglet százalékában. Egy felnõtt ember napi C-vitamin szükséglete:
60 mg. Ezt az általunk összeállított nektárok 3 dl-e 160−210%-ban fedezi, tehát
a napi szükséglet több, mint kétszeresét
tartalmazzák.

300
228

228

250

Nektárok érzékszervi bírálata

228

Az érzékszervi vizsgálatot kiterjesztettük mindazokra a tulajdonságokra, amelyek érzékszervi vizsgálatát az adott termékre vonatkozó szabvány elõírja.
A nektár termékek pontozásos bírálatának eredményébõl kitûnik, hogy legmagasabb íz-pontszámot az N3 termék
kapta (39 pont), majd ezt követte az N1
jelû termék (35 pont). Íz szempontjából
legkevésbé az N2 jelû termék ízlett. Az
ízre adott pontok összhangban vannak az

185,5

200
150
100
50
0
N1

N2

N3

N4

3. ábra: Nektárok összpontszámai

2. ábra: Nektárok ízpontszámai
100

100

80

80

60

60

88

87

39

35

40

97

92

33

30

40
20

20

0

0
N1

N2

N3

N4

N1

N2

N3

N4
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4. táblázat

A termékek rangsorolásos bírálatának eredményei
Szín
(max. 20)

Illat
(max. 20)

Íz
(max. 40)

Állomány
(max. 20)

Összpont

Rangsor

N1

20

83

5

19

92

2

N2

20

18

30

19

87

4

N3

20

19

39

19

97

1

N4

20

16

33

19

88

3

• antocianin és polifenol tartalmú kiemelkedõ, ásványi anyag összetételük harmonikus.
A nagy antocianin, polifenol és C-vitamin tartalmú készítmények hozzájárulhatnak a betegségmegelõzõ, preventív
táplálkozás kialakításához.
Felhasznált irodalom

4. ábra: Nektárok profilanalízisének eredményei
Bordó szín
Összbenyomás

100

N1
Rostosság

N2

80

Savanyú íz

60

Bodza illat

N4

40
20

Édes íz

N3

Feketeribiszke illat

0

Feketeszeder íz

Feketeszeder illat

Feketeribiszke íz

Édes illat
Bodza íz

összpontszámmal, elsõ helyezést az N3
jelû termék kapta 97 ponttal (2−3. ábra).
A termékek színét a bírálók egyöntetûen jónak, az összekevert gyümölcsökre
jellemzõnek találták, köztük különbséget nem tettek, és mindegyik mintát a
maximálisan adható 20 pontra bírálták
(4. táblázat). Az állománynál hasonló
volt a helyzet, itt minden minta 19 pontot
kapott. Az illat tekintetében az N4-es
mintát bírálták el legrosszabbnak 16
ponttal. A bírálók többségét zavarta a fanyar, kesernyés illat. Legmagasabb pontot (19) az N3 mintának adták.
Bírálók megjegyzései a termékekhez:
N1: savanykás, finom gyümölcsös, finom harmonikus íz, illat, de kicsit savanyú.
N2: üres ízû, fanyar, jellegtelen, túlzottan „bodzás”, savanykás, idegen ízû.
N3: kellemesen édes, nagyon finom,
teljes ízérzet, legédesebb.
N4: savanykás, kesernyés mellékíz és
illat.
Profilanalízis eredménye
A négyféle nektár profilanalízisének
eredménye a 4. ábrán látható. Elmondható, hogy a termékek bordó színének és
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Savanyú illat

savanykás illatának tekintetében teljes
átfedés mutatható ki. Érdekes, hogy a bírálók fõként a fekete ribiszke és a fekete
szeder illatát és ízét érzékelték, a feketebodzáét kevésbé. Mivel feketebodza termék viszonylag kevés található a piacon,
és az is inkább célzott fogyasztói réteg
számára készül, elképzelhetõ, hogy a bírálók számára nem ismert, idegen a feketebodza illata és íze. Legsavanyúbbnak az N2-es terméket, legédesebbnek
pedig az N3-as terméket találták. Összbenyomás alapján az N1-es terméket találták a legjobbnak, míg az N2-est a legrosszabbnak.
Összességében megállapítható, hogy
az N1 és N3 jelû minták javasolhatók további vizsgálat céljára. Mindkét termékre jellemzõ, hogy:
• finom, harmonikus összhatású termék
• a pontozásos bírálat során íz- és
összpontszám alapján az elsõ (N3)
és a második (N1) helyezést érték el
• antioxidáns hatású összetevõket kiemelkedõ mennyiségben tartalmaznak
• 3 dl elfogyasztása biztosítja a napi
C-vitamin szükséglet, több mint kétszeresét
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Éghajlatváltozások okozta terhek és
csökkentésük
Dr. Ligetvári Ferenc
ÖSSZEFOGLALÓ
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS OKOZTA TERHEK NAGYSÁGÁT, ÉS KÁRÁT ISMERTETI, ÉS AZ
UN. „ÜVEGHÁZHATÁS” CSÖKKENTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRÕL ÉRTEKEZIK A SZERZÕ.
AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG TÖBB TERMÉSZETES FOLYAMATOT FELERÕSÍTETT, EZÁLTAL
FOKOZOTT HATÁSOKNAK KITÉVE A FÖLD ÉLÕLÉNYEIT. A NAPRÓL-NAPRA TÖRTÉNÕ
VÁLTOZÁSOK ÁLTALÁBAN KEVÉSBÉ ÉRZÉKELHETÕK, MÉGIS A FOLYAMATOK HOSSZÚSÁGA ÉS A TERHELÉS JELLEGE JELENTÕS MÉRTÉKBEN IGÉNYBE VESZI AZ ÉLÕ SZERVEZETEKET. AMENNYIBEN EMBERÖLTÕKBEN MÉRÜNK, ÚGY SZINTE EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA TÖRTÉNNEK VÁLTOZÁSOK. PÉLDÁKAT A DÉLI ÉS AZ ÉSZAKI FÉLTEKEN EGYARÁNT TALÁLUNK.
INHALT
DER AUTOR BERICHTET ÜBER DER GRÖßENORDNUNG UND DEM SCHADEN DER BÜRDEN, DIE DURCH KLIMA- VERÄNDERUNG ENTSTEHEN, UND ARGUMENTIERT ÜBER
DER NOTWENDIGKEIT DER REDUKTION DES GLASHAUS EFFEKTES. DIE MENSCHLICHE TÄTIGKEIT HAT ZAHLREICHE NATUR-VORGÄNGE VERSTÄRKT, WODURCH ALLE
LEBEWESEN INTENSIVER BELASTET SIND. OBWOHL, IM ALLGEMEINEN, DIE TÄG-

Az emberi tevékenység több természetes
folyamatot felerõsített, ezáltal fokozott
hatásoknak kitéve a Föld élõlényeit. A
napról-napra történõ változások általában kevésbé érzékelhetõk, mégis a folyamatok hosszúsága és a terhelés jellege
jelentõs mértékben igénybe veszi az élõ
szervezeteket. Amennyiben emberöltõkben mérünk, úgy szinte egyik napról a
másikra történnek változások. Példákat a
déli és az északi féltekén egyaránt találunk. Kanadában az UV sugárzás felerõsödése révén a hivatalos tiltás és az önmegtartóztató magatartás hatására a déli
órákban szinte senki sem tartózkodott
hosszabb ideig a szabad ég alatt.
Ausztráliában a szabadosságáról elhíresült Bondy Beach látogatói − itt jelentek meg az elsõ monokinisek is − a bõrrák gyakorisága növekedésének észlelése következtében váltottak át a test jelentõs részét befedõ fürdõruhára, s ez által
az új látványok fokozatosan új divatot is
teremtettek.
Míg a világ fejlett (bár inkább gazdagabbnak nevezném) országaiban sorra
jelentkeztek az éghajlati változás miatti
kényszerû intézkedések, addig a népesség egyre növekedett a gazdaságilag elmaradott térségekben. Ennek következtében megsokszorozódtak az ellátási
gondok, ugyanakkor az ENSZ alapokmánya mindenkinek biztosítja az élelemhez való jogot.
Az a tény, hogy a világ elmaradott
térségeinek jelentõs részében − ha kis
mértékben is − de javul a népegészségügy helyzete, ez az emberiség létszámának fokozatos növekedését eredményezi.

LICHE VERÄNDERUNGEN KAUM MERKBAR SIND, DIE DAUER DER VORGÄNGE UND
DIE ART DER BELASTUNG, ALLE ORGANISMEN SEHR BEANSPRUCHEN. IN MEHRERE
MENSCHENALTER GEMESSEN SCHEINEN DIE VERÄNDERUNGEN WIE VON EINEM TAG
AUF DEN ANDEREN PASSIERT WÄREN. BEISPIELE FINDET MAN SOWOHL AN DER NÖRDLICHEN, ALS AUCH AN DER SÜDLICHEN ERDHÄLFTE.

SUMMARY
THE AUTHOR OUTLINES THE SIZE AND THE COSTS OF BURDENS CAUSED BY CLIMATE
CHANGE AND EMPHASIZE THE NECESSITY OF THE REDUCTION OF SO CALLED GREENHOUSE-EFFECTS. IN SOME RESPECT THE NATURAL EVOLUTION HAS BEEN INTENSIFIED BY THE HUMAN ACTIVITY, RESULTING IN AN ENHANCED EFFECT EXPOSURE OF
ALL LIVING CREATURES ON THE EARTH HOWEVER, USUALLY IMPERCEPTIBLE ARE
THE CHANGES, HAPPEN DAY BY DAY, THOUGH CONTINUITY AND CHARACTER OF THE
BURDENS GREATLY EXHAUST THE LIVING ORGANISM. IF TAKING ACCOUNT OF NUMEROUS GENERATION PERIODS, THE CHANGES SEEM TO HAPPEN FROM ONE DAY TO THE
OTHER. EXAMPLES CAN BE FOUND ON NORTH AND SOUTH SEMI-GLOBE ALIKE.

Jelenleg 6,5 milliárdan várják el, hogy
a természeti javakból megfelelõ mennyiség álljon rendelkezésre. Sajnos a földrajzi, de leginkább a gazdasági feltételek
ezt kevésbé teszik lehetõvé. S akkor még
figyelmen kívül hagytunk két fontos tényezõt. Az egyik a népesség számának
további növekedése, amely akár a 8−10
milliárdot is elérheti, mivel a világ szegényebb térségében a szaporulat rohamosan növekvõ jelleget öltött. Természetesen emberi jog az utódnemzés és ne felejtsük el a száz évvel ez elõtti Európát
vagy az ötven évvel korábbi új-világi
szaporulatokat, ahol a 4−5 gyermek
megjelenése általános volt.
Így hát számolnunk kell a demográfiai
növekedéssel és a fejlettebb technikai
kultúrával rendelkezõ országoknak erkölcsi kötelessége az elmaradottabb térségek lakóinak fõleg fizikai védelmet, de
szellemi megújulást is nyújtani. Kötelességük tenni azért, mert elõdeik ezen térségekbõl jutottak extra profithoz és rendezkedhettek be kényelmi állapotuknak
megfelelõen.
A védelem és a gondoskodás
A fizikai védelemrõl azért kell gondoskodni, mivel az utóbbi 200 évben, vagyis
a gyõzedelmes ipari forradalom megindulását követõen fokozatosan felbomlott
a természet egyensúlya. A légkörbe
olyan anyagok kerültek, amelyek a korábbi energia-háztartást a korábbiaktól
eltérõ irányba vitték. A termékek elõállításához, azok mozgatásához felhasznált
fosszilis energia révén olyan mennyiségben került a széndioxid a légkörbe, egyéb

aerosolokkal együtt,amely a föld fölé
egy un. üvegházhatást kiváltó réteget
eredményezett. Itt kell megjegyezni,
hogy a legnagyobb természetes üvegházhatású gáz a vízgõz (az üvegházhatás
mintegy 2/3-át adja); ennek légköri
mennyisége döntõen természetes folyamatoktól függ, és közvetlen emberi tevékenység következtében csak viszonylag kis mennyiségû vízgõz jut a légkörbe.
A Föld anyag- és energiaforgalmának
áramlása és az üvegházhatás csökkenése
miatti változása területenként eltérõ.
Ezért a különbözõ térségekben felhalmozódások illetve csökkenések állhatnak
elõ. A változás oly mértéket érhet el,
amelynek az adott terület élõvilága, de
gyakran az élettelen dolgok fizikai szerkezetei sem képesek ellenállni. A károk
legfõbb okozója a földfelszín eltérõ intenzitású felmelegedése, aminek egyik
következménye a légnyomás-változás,
így a cirkuláció változása. A víz körforgása intenzitásának növekedése miatt a
csapadékintenzitás növekszik, sok helyütt még akkor is, amikor az éves csapadékösszeg csökken. Ennek következtében a mezõgazdasági területeken a károk
többször és nagyobb mértékben jelentkeznek. A tartalékkal nem rendelkezõ kiszolgáltatott termelõk a városokban próbálnak megélhetést találni, akár a hulladékká vált élelmiszerek megszerzése
révén.
A városiasodás, pontosabban a nagyobb népsûrûségû lakóövezetek (mert
sajnos sok esetben csak errõl beszélhetünk) növekedése folyamatos. A városlakók száma a világ lakosságának immáron
a fele, pedig 1970-ben csak 30% volt, de a
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rossz értelmû urbanizáció nem áll meg és
2030-ban a Föld lakosságának már csak
1/3 fog vidéki körülmények között élni. A
fizikális változások, vagyis a hõmérséklet emelkedése magával hozza a hó- és
jégtömegek olvadását és a tengervíz melegedését, ezáltal a tengerfelszín emelkedését, amely a part menti te-rületek elöntését, sósodást stb. eredményez. Ezért innen elvándorlás indul meg. A létfeltételek
romlása készteti a korábbi lakhelyek elhagyására az ott élõket és erõsödik fel az
eufemisztikus városiaso-dás.
A tenger szintjének emelkedése soksok ember életét kockáztathatja . A glecscserek olvadása kisebb mértékben, a
sarki jégsapkák olvadása nagyobb mértékben. járul ehhez hozzá. Ez fõként az
Arktiszon jellemzõ, de az Antarktiszról
is idõnként jelentõs jégtömegek távoznak, például a Larsen B jégmezõ. Ugyancsak lényeges változást jelez a Kilimandzsáró, amely-nek korábbi 12 km2es süvegje 2 km2-re csökkent. A vízkészlet-változások látványos igazolása a
Csád-tó (Afrika legnagyobb tava),
amelynek felülete 95%-kal csökkent. További adatok igazolják a természetben
lejátszódó történéseket. Az afrikai kontinens édesvíz felülete 1963-ban 25000
km2 területet foglalt el ez 2005-re 1350
km2-re apadt, s ne felejtsük el a Balatonunk 600 km2-t ölel fel. Vagyis a több
mint negyven Balatonnyi felületbõl kettõ
maradt. S akkor jegyezzük még meg azt
is, hogy éves szinten három Ba-laton vízkészlete összesen 6 km3 víz hagyja el
országunkat.
Afrika után Ázsiából is hozhatunk példát. Az 1960-ban még a Föld negyedik
tavaként számon tartott Aral-tó gyakorlatilag három kis tó formájában létezik
tovább. Gondoljuk el az ott élõkben milyen hatást váltott ki létfenntartásuk legfõbb eszközének ilyen drasztikus változása. Emlékezzünk csak, hogy a Balaton
néhány deciméteres vízcsökkenése milyen társadalmi erõket mozgatott meg, és
milyen félelemérzetet váltott ki az ott
élõkben.

A változások megtanítanak bennünket,
hogy ne csak szûk környezetünk, hanem
a távolabbi jelenségek is legyenek segítségünkre a döntések elõkészítésében. Világban kell tudni gondolkodni.
Az idõjárás sok esetben megtréfál bennünket. Néha a jó idõt, gyors lehûlés követi. A világ egyik legváltozatosabb idõjárású városa az ausztráliai Melbourne.
Róla mondják, hogy a négy évszakú nap
városa (ugyanazon napon hétágra süt a
Nap és néhány óra múlva jeges zápor
szakítja félbe a teniszversenyt).
A mi öreg kontinensünk viszonylag kiegyensúlyozottabb, de egyre inkább módosul viselkedése. Az erdélyi völgyekben régebben sokkal ritkábban fordultak
elõ óriási áradások, viszont délebbre a
vízhiány okozta a kiszáradás miatti görögországi erdõtüzeket.
Ugyancsak a természetet károsító
„jelenségek” a különbözõ célú fakivágások (növénytermesztésnek helyet keresve, infrastrukturális céllal), amelynek
következtében a dombokról lemosódik a
talaj, azok terméketlenné válnak és az
erózió következtében a víz egészen a
folyókig szállítja a termõtalajt, amelynek
medre feltöltõdik.
A Szahara a szomszédos területbõl
mindig elcsípett egy keveset. Ezért féltettük a Szahel-övezetet, hogy a végén a
füves területei is áldozatul esnek az éghajlati hatásoknak. A megváltozott éghajlat érdekes idõjárást produkált. A
Szahel-övezet felett, tehát Kelet-Afrikából a Nyugatiig mindenütt óriási viharok, esõzések jelentek meg és igen
nagy területeket árasztott el a víz. A
megsemmisült otthonok száma 650
ezerre tehetõ, kitelepítettek 1,5 millió
személyt, az elhalálozottak száma több
száz fõ. Vagyis a következmény: életveszély 18 országban, a termések megsemmisülése és a legnehezebben elviselhetõ a humanitárius katasztrófa. A kár
szinte felbecsülhetetlen.
Az emberi szenvedés nem mérhetõ
pénzben, pedig értéke valószínûleg minden esetben több mint az anyagi károké,
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Idõszak

Régió

Keletkezett kár (E milliárd)

1976−77

Nyugat-Európa (csak London)

>0,8

1981−82

Ibériai-félsziget

>5,0

1988−91

Mediterrán országok

>2,1

1992−94

Kelet-Európa

>1,1

1992−95

Spanyolország

>3,7

2000

Közép-Európa

>0,5

2003

Európa

>11,6

amelyek lényegesen növekedtek az utóbbi idõben öreg kontinensünkön is.
A fenti események szinte valamennyi
országban maradandó károkat idéztek
elõ, figyelmen kívül hagyva annak gazdasági és társadalmi állapotát. A hurrikánok nem csak a szegények viskóit,
hanem a dúsgazdagok jachtjait is megrongálják. S még a katasztrófa elhárításra
jól felkészült országokban is mély nyomot hagynak az ilyen események. S ezek
igazolják, hogy a klímaváltozás kockázata tudatosult. Talán megtanulunk vele
élni és küzdeni ellene, kicsit igazolódik a
„bajban ismerni meg az igaz barátot”
elve, vagyis felszínre jön imitt-amott a
szolidaritás, a vadkapitalista környezetünket felül múlva.
A rövid idõn belül jelentkezõ sok-sok
esemény elgondolkodtat bennünket: képesek vagyunk-e a védekezésre. Erre
egyértelmû válasz fogalmazható meg:
Igen. A logikai alapon adott felelet mögött már eltérõ szándék és nehezen végrehajtható cselekedet rejtõzik. Nehéz
megfogalmazni a sorrendet. Mások is
úgy vélik a fogyasztási szokásunkon kell
változtatni, az energia kínálat átalakítása
is segítséget jelent, fel kell ismerni a változásokhoz alkalmazkodást, vizsgálandó: milyen következményei lesznek ránk
nézve. Milyen szerepet tölthetnek be az
egyének ill. a közösségek?
A bennünket körül ölelõ kapitalista
szemlélet minden befektetett centje után
hasznot kíván bezsebelni. Ezt el tudjuk
fogadni, ha mindezt a környezet károsítása nélkül teszi. Sajnos a gyarapodási
szándék (nemzeti és egyéni) az esetek
többségében figyelmen kívül hagyja a
közvetlen és közvetett károkozás megjelenését. Nehéz megértetni a rövidlátó
politikusokkal és döntéshozókkal, hogy
ne az egyéni közlekedést helyezzék
elõnybe, valamint elõbb készítsünk fel
egy körzetet bizonyos termékek elõállítására és csak utána gondoskodjunk a
szállításhoz szükséges infrastruktúráról.
Ugyanis az üzemek létesítésének elmaradása esetén a környezet kiemelten terhelõdik.
A sok-sok probléma mellett tudatában
kell legyünk a még megengedhetõ szélsõségeknek. Az angol kormány felkérésére készült tanulmány készítõje (J.
Stern) arra int, hogy a felmelegedés
− 2100-ig − évi átlaga ne haladja meg a
4 °C-ot, ellenkezõ esetben az ökoszisztéma változások katasztrófa jelleget idézhetnek elõ. Ennek érdekében az üvegházhatású gázok 80%-os csökkentése
szükséges. A megelõzéshez a nemzetgazdasági termék 1%-a (azonos az éves
reklámkiadásokkal) szükséges.
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A témában jártas James Lovelock, a
Gaia-elmélet megalkotója. Õ a földi élet
egészét, a bioszférát egyetlen, önszabályozásra és az életfeltételek optimalizálására képes sajátos élõlénynek tekinti.
Szerinte a klímaváltozás hatása következtében 0,5−1 milliárd ember éri meg a
2100. évet. Az õ állításait sokan támadják, mivel a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében kiemelt szerepet szán
a nukleáris energiának.
A becslések mellett vannak konkrét
elõírások. Az Európa Bizottság energia
politikája több kötelezettséget ír elõ a
tagországoknak. Így például:
− üvegházhatású gázok csökkentése:
20%
− energiahatékonyság növelése: 20%
− megújuló energia elérése: 20%-os
EU átlagos szinten.
Mindennek a teljesítése 2020-ra várható.
Kiút keresés
A gondok között a legnagyobbnak a hiányos vízellátás mondható. Más szóval a
megélhetés, ill. a fejlõdés egyik limitáló
tényezõje a víz. Súlyos állapot, hogy egy
milliárd embernek nincs biztonságos
vízellátása. Alig jut nekik ivóvíz. A tisztálkodásra még annyira sem.
A lakosság és az ipar a lélekszám gyarapodása következtében ill. a szolgáltatás növekedése miatt a kommunális és az
ipari víz felhasználása 1950−95 között
megnégyszerezõdött és azóta tovább növekedett, annak ellenére, hogy a gyártási
technológiák fejlesztése; a vízhasználati
módok megújulása; továbbá a víz visszaforgatás, vagyis az ismételt hasznosítás
lényegesen csökkentette az egységnyi
termékre jutó vízmennyiséget.
Vannak a világnak olyan részei, ahol a
farmerek a városi lakosokkal és az iparral
küzdenek, valamennyi csepp vízért.
Amennyiben nem történik körültekintõ
elosztás, úgy a vesztesek leginkább a világ legszegényebbjei lesznek.
A vízzel kapcsolatos intézkedések hiánya komoly konfliktusokat idézhet elõ,
és okozója lehet az élelmezési krízisnek.
A víztakarékos politika és gyakorlat
illetve a technológiák nem segítenek, ha
nem alkalmazzuk igazán magas szinten
õket.
Milyen lépéseket kell tenni a döntéshozóknak, hogy a vízkészletet megtartsák a világ élelmiszer-igényének elõállítására?
A döntéshozatal ne ösztönös megérzésen, hanem megalapozott, tényszerû
vizsgálatokra épülve történjék. Ennek
érdekében figyelembe kell venni az ökológiai folyamatokat. A környezet, az

ökoszisztéma fenntartásában integráló
szerepet játszik. Annak túlélését segíti
elõ. A benne élõ növények és állatok közremûködnek a mennyiség és minõség
fenntartásában.
A rendszer-elvû modellek
Az intézkedések, illetve a törvénykezés
csak megalapozott ismereteken alapulhat, amelynek értelmezése szükségessé
teszi az összefüggések feltárását és egységbe szervezését.
A biomassza elõállítása az ökológiai
feltételeknek megfelelõen történik. Ott,
ahol a tápanyag, a víz és a napfény kellõ
mértékben áll rendelkezésre; ott gazdag,
nagy tömegû produkció áll elõ és minél
inkább gyengülnek a tényezõk, annál inkább csökken az elõállított termék menynyisége.
A kölcsönhatások rendszer-elv alapján
jönnek létre. Így például a CO2 csere a
növény, az állat és a mikroorganizmusok
között a teljesítmény függvényében valósul meg. Ehhez kapcsolódik az ökoszisztéma szerepe a környezet, fõleg a
növények szén forgalmában. Ezt a gyarapodást tükrözik az ökoszisztéma-modellek, amelynek a változás illetve növekedés folyamatát, vagyis egy-egy térség biomassza produkciójának alakulását mutatják be. Az egyik kiemelkedõ

mechanizmus a vízforgalom változása,
amely a mindenkori idõjárás és felszínborítottság (például a növényzet állapota) függvényében megy végbe. Ennek leírására születtek a klíma-modellek, amelyek az éghajlati (vagyis a hosszabb idejû, több éves) folyamatokat mutatnak be.
A számítások az atmoszférára épülnek,
de újabban már azok a természeti és az
antropogén hatások is szerepelnek benne, amelyek a bioszféra szerkezetet befolyásolják. Ezért fontos a visszahatási
mechanizmusok érvényesítése. Ezáltal
válik megérthetõvé a bioszféra dinamikus folyamata és következtethetünk a
klímaváltozás mértékére, illetve a hatására. Vagyis a klíma-modelleken keresztül jutunk el a jövõbeni lehetõségek jobb
megítéléséhez. A jelenségek és összefüggések alapján jöhet létre a fejlesztés,
vagyis a fizikai megvalósítás (ipari technológia, mezõgazdasági termelés stb.).
Ennek alapja a sokcélú információs technológiai áramlás kialakítása, a biztonságos becslési szerkezet létrehozása, a
megvalósítási változatok és lehetõségek
elemzése, értékelése; valamint a szervezési és mûködtetési feladatok kijelölése
(ábra).
A fenti elvek alapján alakítottuk ki az
internet alapú öntözésirányítást, amelyben mérhetõvé válik a vegetáció és az
idõjárás hatása a vízforgalomban!

A megvalósítás folyamata
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Vízkészletek hasznosítása
Az éghajlat melegedése, akár hosszú távú, akár csak a fenofázisokat érintõ, mindenképpen befolyásolja a vízforgalmat.
Hatása vízkészlet-gazdálkodásban jelenik meg, ahol a bevétel és a kiadás egyensúlyának felbomlása komoly következményekkel járhat. Különösen azért, mert
a készlet korlátozott mennyiségû. Bármennyire is szükséges növelnünk a termelést, azonban az ahhoz igényelt vizet
nem minden esetben tudjuk rendelkezésre bocsátani. A sikeres termelést befolyásoló profitkényszer hatására sem tudjuk
bármely termelési ágazatot ellátni. A lakossági igényeket magába foglaló kommunális, valamint az ipari mellett a mezõgazdasági igények között mindig
egyensúlyra kell törekedni. Megnyugtató lenne, ha harmóniáról beszélhetnénk,
de pontosan a korábban említett profitkényszer hatására nehéz az egyensúly
fenntartása.
A vizsgálatok szerint a nem túl messze
levõ 2025-ben, úgy a jelenlegi éghajlati
állapot fennmaradása (normális állapot),
mint a felmelegedés növekedése (krízis
állapot) gondokat jelent a jövõt illetõen.
A régiónkénti fogyasztás növekedni fog,
különösen a fejlõdõ országokban.
A lakossági vízellátás a normál állapot
esetén többségében kielégíti az igényeket. Ezzel szemben a feltételek rosszabbodása esetén lényegesen kevesebb
készletbõl kellene fedezni az igényeket
és különösen, ahol a hasznosításhoz
nincsenek meg a megfelelõ tárolási lehetõségek, ott a személyenkénti fogyasztás lényegesen visszaesik. S leginkább a komfortérzetet szolgáló fedezet marad el.
A felmelegedés következtében egyre
több víz szükséges az egységnyi növényi
szárazanyag elõállításához. Az élelemhez való emberi jog elérése érdekében
arra kell törekedni, hogy a nagyobb létszámú populáció az eddiginél magasabb
szinten legyen ellátott. Ennek érdekében
még több vizet kell elhasználunk a növényi igény fedezésére, s valószínûsít-

hetõen új népvándorlások indulnak meg
a vízzel jól ellátott területek felé. Magyarország ilyen szempontból célország
lesz, két nagy folyójának megléte következtében, bár a szomszédos (felvízi) országok jövõbeni víztározó építései révén
a krízis állapot bekövetkeztekor csak
csökkentett vízmennyiséget tudnak tovább adni.
Ezért új vízügyi politika kialakítására
van szükség, hogy minél nagyobb mértékben tároljuk a vizet, a nagy hozamú
folyóink készleteinek felhasználásával.
Nagyon fontos a természetvédelmi területek fokozatos védelme és a vizek oly
formában történõ elhelyezése, amellyel
környezetrombolást nem idézünk elõ.
A jövõben azok az országok lesznek az
igazán keresettek, amelyek a legnagyobb
biztonsággal képesek a mezõgazdasági
termékeket elõállítani, valamint ahol
marad elegendõ víz az ipari termeléshez,
illetve a vizes élõhelyek fenntartására.
Úgy fogalmazhatunk, hogy a siker egyik
záloga a nagy területen elhelyezkedõ talajkészletünk illetve a hatékony vízhasznosítás lesz. Az új fejlesztések során célul kellene kitûzni a „vadvíz országgá”
válást, vagyis a vizek minél többoldalú
és többcélú felhasználását. A napjainkban oly nagymértékben tervezett bioenergia is nagyobb termelési biztonsággal állítható elõ, ha a növények öntözéséhez minden mennyiségben felhasználhatjuk az egy fokozatúan tisztított
szennyvizet. Így kisebb területen termelhetnénk meg a szükséges biomasszát és
maradna még elég terület és tiszta öntözõvíz az élelem elõállításához!
A fejlesztések során figyelembe kell
venni a kiváló innovációs tevékenységet
folytató országok tapasztalatait. Az olasz,
a francia és a spanyol példák segítségre
vannak a vizek takarékos hasznosításában. Dél-Tirolban például 15000 hektáros egybefüggõ területen képesek a fagy
ellen védekezni, de ez a gyümölcsállomány jéghálóval is védett a károk csökkentésére, ezért a piac biztonságos ellátását képesek szervezetten megoldani.
A mûszaki fejlesztéshez tartozik a

megfelelõ észlelõ hálózat (pl. talajnedvesség mérés) kialakítása, az új típusú
szórófejek megvalósítása az egyenletes
vízadagolás érdekében. Úgy fogalmazhatunk, hogy a készletek birtoklása nem
elegendõ, hanem a hozzá illõ tudásbázissal is rendelkezni kell. Magyarországon az ilyen jellegû tudatos, szervezett
fejlesztések hiányoznak, a kutatás ezen a
területen megszûnt. Most ott tartunk,
hogy még megértjük, amit indiai és a
többi távol-keleti kollégáink mondanak,
de késõbb az elmaradó fejlesztések hiányában nem rendelkezünk olyan tapasztalattal, ismeretekkel amely alapján partnerként tudnánk velük kommunikálni.
Az élhetõ illetve megtartó jövõ érdekében elengedhetetlen a változások nyomon
követése és a terhelésekre történõ felkészülés. Különösen a vízparti országok
népességének életfeltételei korlátozódnak, mivel a felmelegedés következtében
a gleccserek és Grönland jelentõs része
elolvad a tengervíz melegszik és kitágul,
így növelni fogja a tengerek szintjét.
Hazánk földrajzi elhelyezkedésénél
fogva jelentõs éghajlati terhelésnek lesz
kitéve, ugyanakkor jó vízügyi politikával kialakíthat egy kivételezetten elõnyös potenciájú feltétel rendszert,
amennyiben az arra történõ felkészülést
mielõbb és következetesen megkezdi.
Ehhez érdemes elfogadni azt a köznapi
mondást, hogy folyóinknak nem pártjai,
hanem partjai vannak.
Az éghajlatváltozás jelentõs mértékben befolyásolja életünket, ugyanakkor
megállapíthatjuk, hogy a technológiák
jelenlegi fejlettsége (rendszerében, módszerében és gyakorlati alkalmazásaiban)
megfelelnek a globális problémák mérséklésére (részben megszüntetésére), de
csak akkor, ha a természeti környezettel
harmonizáló társadalmi, gazdasági célok
megvalósítására alkalmazzuk.
Szerzõ: Dr. Ligetvári Ferenc egyetemi tanár
az MTA doktora
Szent István Egyetem
Talajtani és Agrokémiai Tanszék

Kémiai élelmiszerbiztonsági fórumot rendezett
2007. november 14-én a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal
A Fórumon elhangzott elõadások során új információkhoz juthattak a hallgatók, megismerkedhettek a kémiai élelmiszer-biztonság hazai helyzetével és az új feladatokkal.
Ezen belül szó esett az élelmiszerjavító anyagok uniós szabályozásáról, az étrend-kiegészítõk valamint az új élelmiszerek biztonsági kérdéseirõl, a mintavételbõl eredõ bizonytalanság becslésérõl, az állatgyógyszerek- és a növényvédõszer maradékok
élelmiszerbiztonsági kérdéseirõl, az élelmiszeradalékokkal kapcsolatos rémhírekrõl valamint a fogyasztói elvárásokról.

66

Alkoholmentes italok 2007/4

A gyógyvízkultúra jelentõsége a gyógyításban,
megelõzésben és az egészségügyben
2. rész

A gyógyvízfogyasztókkal végzett vizsgálat (interjú)
Némedi Nóra
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕ − KÉRDÕÍVES FELMÉRÉS SEGÍTSÉGÉVEL − HÁROM BUDAPESTI IVÓCSARNOKBAN VIZSGÁLTA AZ IVÓKÚRÁZÓK FOGYASZTÁSI SZOKÁSAIT. 330 INTERJÚ-ALANY
VÁLASZAI ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY AZ IVÓCSARNOKOKBA JÁRÓK TÖBBSÉGE (80%) NEM ORVOSI JAVASLATRA ISZIK RENDSZERESEN GYÓGYVIZET. AZ ÖNKÉNTES IVÓKÚRÁZÓK − A FELMÉRÉS SZERINT − ÉLETVITELÜKBEN TUDATOSAN VÉDIK
AZ EGÉSZSÉGÜKET. ALKALMASAK LENNÉNEK EGYÜTTMÛKÖDNI A SZAKORVOSI
IRÁNYÍTÁSSAL IS. A KÖZLEMÉNY REPREZENTATÍV ÁTTEKINTÉST AD AZ IVÓKÚRA TÖRTÉNETÉRÕL, A KÜLÖNBÖZÕ ÖSSZETÉTELÛ ÁSVÁNYVIZEK ÉLETTANI HATÁSAIRÓL.
INHALT
DER AUTOR UNTERSUCHTE DIE KONSUMGEWOHNHEITEN DER IN TRINKKUR BETEILIGTEN PATIENTEN DURCH FRAGEBOGENBEFRAGUNG IN DREI BUDAPESTER TRINKHALLEN. ER STELLTE FEST, DASS DIE UNTER DER BEFRAGTEN 330 PERSONEN DIE
MEHRHEIT (80%) WAR FREIWILLIGER WASSERKONSUMENT, ALSO OHNE ÄRZTLICHER VERORDNUNG TRINKT REGELMÄßIG HEILWASSER. LAUT DIESER UMFRAGE,

Budapest 3 ivócsarnokában
végzett megkérdezéses
adatgyûjtés célja
A gyógyvizek fogyasztásával kapcsolatos szakirodalom tanulmányozása, valamint a személyes érintettség alapján is
határozott meggyõzõdésem, hogy az
ivókúrának, de magának a gyógyvizek
rendszeres fogyasztásának is, jelentõs
szerepe lehet a gyógyításban, a megelõzésben és legfõképp az egészség-megõrzésben.
Munkám elsõdleges célja tehát annak
bemutatása, hogy a budapesti gyógyvízfogyasztási szokások mennyiben szolgálják a felsorolt 3 népegészségügyi célt.
Ismeretesek a hazai egészségi mutatók
riasztó értékei. A betegek, valamint az
idõsebb korúak kiadásai egyre nagyobbak, mind a gyógyszerekre és kezelésekre fordítandó összegek, mind pedig a prevenciót és az egészséges életmódot biztosító feltételek megteremtésében jelentkezõ kiadások tekintetében. Céljaim közé tartozott a felmérés elkészítésével az
is, hogy az ivókúrák költségkímélõ jellegére felhívjam a figyelmet.
Célom volt annak eldöntése is, hogy
miként érinti a gyógyvízfogyasztókat az
a körülmény, hogy a balneológia interdiszciplináris tudomány-terület. Ez fõként a kompetencia kérdésében jelenthet
problémákat.
Igen változatos és sokszor áttekinthetetlen az ásványvíz felhasználások, a

DIE FREIWILLIGE HEILWASSERKONSUMENTEN BEWUSST HÜTEN IHRE GESUNDHEIT.
SIE WÄREN GEEIGNET AUCH UNTER FACHÄRZTLICHER ANLEITUNG MITWIRKEN. DIE
PUBLIKATION GIBT EINEN REPRÄSENTATIV ÜBERBLICK VON DER TRINKKURGESCHICHTE, UND VON DER PHYSIOLOGISCHEN WIRKUNGEN DES MINERALWÄSSERN
UNTERSCHIEDLICHEN ZUSAMMENSETZUNG.

SUMMARY
THE AUTHOR SURVEYED THE CONSUMPTION HABITS OF PATRONS IN THREE PUMP
ROOMS IN BUDAPEST WITH THE HELP OF A QUESTIONNAIRE. HAVING ASSESSED THE
COMPLETED 330 QUESTIONNAIRES THE AUTHOR CONCLUDED THAT MOST OF THE
PEOPLE WHO FREQUENT PUMP ROOMS AND DRINK MEDICINAL WATER DO NOT ACT SO
UPON THEIR DOCTOR’S RECOMMENDATION. THE SURVEY SHOWS THAT THEY TAKE
DRINKING CURES VOLUNTARILY, PROTECTING THEIR HEALTH CONSCIOUSLY AS PART
OF THEIR LIFESTYLE. THEY WOULD BE SUITABLE FOR CO-OPERATION UNDER SPECIALIST GUIDANCE. THE PAPER ALSO PROVIDES AN OUTLINE OF THE HISTORY OF DRINKING CURES, AND THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF VARIOUS MINERAL WATERS.

külsõ és belsõ alkalmazások sokfélesége
és szakszerûsége. Már a munka megkezdése elõtt nyilvánvaló volt, hogy a budapesti ivócsarnokokban megforduló populáció jelentõs része orvosi ellenõrzés
nélkül fogyasztja a gyógyvizeket. Ebbõl
is látszik, hogy az illetékesség (kompetencia) kérdése mindenképpen kardinális jellegû, akár a gyógyvíz fogyasztásának indikációja, gyakorisága, idõtartama, körülményei tekintetében, de
leginkább az ellenjavallatok vonatkozásában (17, 72. old.).
Nem tárgya a dolgozatnak a palackozott gyógyvizek és ásványvizek szövevényes forgalmazásának, valamint a
rendszeres − ivóvíz helyettesítõ funkciójának vizsgálata. Mindazonáltal ez a hatás kisebb-nagyobb mértékben érintheti
az ivócsarnokba járókat is, éppen a túladagolás veszélye miatt.
Csak a 3 vizsgált helyen több ezer ember fordul meg hetente. A célok között
mindenképpen szerepelnie kell ennek a
probléma-körnek is.
Hangsúlyozni kell azt a fontos különbséget is, hogy ez a felmérés leíró epidemiológiai természetû és nem kísérletes
szakorvosi megközelítésû. A céljaim között tehát nem szerepelhetnek olyan felvetések, mint a kettõs vakpróba, az utánkövetéses megfigyelés, vagy a fogyasztók orvosi-laboratóriumi látlelete, a kórisme részletezése. Röviden: nem „betegek” és „nem betegek” összehasonlításáról van szó.

Megválaszolandó célként kell kezelni,
viszont olyan kérdéseket, mint a modern
orvostudomány által megállapított élettani hatások (az ivókúrák indikációja) megjelenését az orvosi felügyelet nélküli
gyógyvíz fogyasztás során. 10 fõ területen vizsgálható ez a komplex hatás: gastro-duodenális elváltozások, bélmegbetegedések, anyagcserezavarok (diabetes),
oesophagus megbetegedések, epeutak elváltozásai, vese és húgyutak betegségei,
általános roborálás, szorongások oldása,
fogyókúra és gyógyhelyi expozíció.
Az ivócsarnokokban
gyógyvizet vásárlóknak feltett
kérdések tartalmi elemei
(a felmérés tárgya)
2006. év végén és a 2007. év elején Budapest 3 gyógyfürdõjének ivócsarnokában elõre rögzített kérdéseket tettem fel
(KÉRDÕÍV − 11. számú melléklet).
A kérdések megfogalmazása arra irányult, hogy választ kapjak a „célokban”
feltett kérdéseimre, valamint az elõre felállított „hipotézisek” valóságtartalmát
igazoljam, vagy elvessem.
A populáció minta alapján (a 330 megkérdezett, az összes „ivókúrás” több mint
10%-a volt!) 3 fõ kérdés-csoportban és
további 14 alcsoportban tettem fel célzott kérdéseket.
Az interjú-típusú felmérések (pl. közvélemény kutatás) mindig tartalmaznak
szubjektív elemeket (pl. bizonytalan vá-
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lasz, is-is típusú válasz, válasz megtagadása).
Ez ebben a munkában is beigazolódott. A hiba-határ vizsgálata itt azért
nem indokolt, mert ez a bizonytalanság
is része a megkérdezett populáció spontán reakcióinak. A cél érdekében tehát a
következõ kérdéseket tettem fel az alábbi bontásban:
• I. Az ivócsarnokban megkérdezettek
statisztikai adatai (életkor szerinti
%-os megoszlás, külön a nõk és a
férfiak, az iskolai végzettség szerinti
megoszlás, a testedzés gyakorisága
szerinti megoszlás).
• II. A gyógyvíz fogyasztás egészségi
vonatkozásai az „ivókúrások” között
( a „kúra” hiánya illetve a saját vagy
orvosi elõírás szerinti megoszlás,
aszerinti megoszlás, hogy ki ajánlotta a gyógyvíz rendszeres fogyasztását, a gyógyvíz kúra indikációja szerinti megoszlás, a „kúra” eredményessége szerinti megoszlás).
• III. Fogyasztási szokások, körülmények (a fogyasztás gyakorisága szerinti megoszlás, mióta fogyasztanak
gyógyvizet rendszeresen, ivócsarnokban vagy otthon, hazavitt menynyiség, napi fogyasztott mennyiség,
a víz fogyasztási hõmérséklete, mikor isszák a nap folyamán).
Természetesen bizonyos alapadatokat
a Szolgáltató munkatársától szereztem
be. Ezek olyan hozzáférhetõ adatok, melyek nem sértik a gyógyfürdõ üzleti érdekeit. Ilyenek voltak a napi forgalomra
vonatkozó adatok, a poharas és elvitt
mennyiségek, a forrásokra illetve a kutakra vonatkozó adatok és a deklarált javallatok.
A számszerû adatok mellett, a személyes helyszíni tapasztalat alapján, rögzítettem a gyógyvíz kiszolgálás és a helyszín jellemzõit valamint a fogyasztók és
a kiszolgálók véleményeit, megjegyzéseit is, melyek jól kiegészíthetik a következtetéseket.
Hipotézisek
Hipotéziseimet a téma szakirodalmának
áttekintése után és saját megfigyelések
szerint állítottam fel, mindenekelõtt
Szirtes átfogó tanulmánya alapján („A
Rudas fürdõ gyógyvizeivel végzett ivókúrák lehetõségei”).
Ahárom vizsgált fürdõ, a nagyrészt hasonló élettani hatások miatt, a felvetések
igazolásában összehasonlítható volt.
• Elsõ feltevésem az volt, hogy a budapesti Lukács, Széchenyi és Rudas
gyógyfürdõk ivócsarnokait igénybevevõ gyógyvíz-fogyasztók döntõ
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többsége nem az orvosi elõírások
szerint − szabályos kúra-szerûen −
fogyasztja a megvásárolt gyógyvizet. Így a dolgozat címében szereplõ „gyógyításból” kizárja magát. Az
a több ezer felnõtt budapesti lakos,
aki rendszeres gyógyvíz-fogyasztó,
orvosi ellenõrzés nélkül is, segíti
egészsége megõrzését és „akaratlanul” is hozzájárul egyes betegségek
megelõzéséhez és ezen keresztül a
fõvárosi lakosság egészségi állapotának javításához. Ez a hipotézis
magában foglalja a palackozott ásványvizek széleskörû elterjedésének
ellentmondásos következményeit is.
• A második feltételezésem azokra a
gyógyvizet-fogyasztókra vonatkozik,
akiket a szakorvos irányított ivókúrára, vagy fürdõkúrával kombinált
ivókúrára. Úgy gondolom, hogy
ezek a személyek valóban betegek, és
tudatosabban tesznek eleget a
gyógyvíz fogyasztás szakmai követelményeinek és ebben a vonatkozásban, különböznek az „önkéntes”
ivókúrásoktól (fürdõkúra kiegészítéseként illetve bizonyos betegségek
kezelésére vagy azok megelõzésére
isszák a gyógyvizet).
• A harmadik feltevésem az volt, hogy
a gyógyvíz-ivókúra − számos elõnye
miatt − nemcsak a hagyomány miatt
népszerû, hanem a szakorvosok, háziorvosok és gyógyszerészek támogatása és javaslatai miatt is egyre
keresettebbé válik ez a természetes
és könnyen hozzáférhetõ gyógymód.

•

•

•

•

•
A statisztikai adatok és
eredmények áttekintése
a kérdõívek feldolgozása
alapján
A kérdõívek feldolgozásának
eredményei
A dolgozat címében hangsúlyozott 3 területen (a gyógyítás, a betegségek megelõzése és az egészség-megõrzés) kívántam átfogó képet kapni az ivócsarnokokban megforduló népesség gyógyvíz fogyasztási szokásairól. A „populációminta” összetétele véletlenszerû, de néhány, jól elkülöníthetõ jellemzõjük mégis rögzíthetõ:
• A megkérdezetteknek csak 11%-a
volt 30 év alatti és ezen belül tizenéves nem volt. (Egy esetben említették, hogy 7 éves lánygyermek számára viszik a Lukács vizét, savtúltengés ellen).
• Az idõs-korúak aránya meglepõen
nagy (70%). Ezen belül a 70 év felettieké 22%. Tehát egy demográfiai

•

aszimmetria tapasztalható a spontán
ivókúrások között.
Anemek szerinti megoszlás nem igazodik az idõsebb nemzedék országos
arányaihoz. Tehát nem a nõk vannak
többségben, bár a különbség nem
szignifkáns (nõ: 47%, férfi: 53%).
A 70 év felettiek esetében azonban
már a nõk vezettek. Érdekes tapasztalat, hogy a 3 fürdõben eltérõ arányokat kaptunk (pl. a Lukácsban relatíve több fiatal volt). Mindezek
alapján kijelenthetõ, hogy az „ivókúrázás” az 51−70 év közöttiek kedvenc szokása (48%).
Tanulságos az iskolai végzettség szerinti megoszlás ebben a „populáció
mintában”. Meglepõnek minõsíthetõ, hogy az egyetemi-fõiskolai végzettségûek aránya 40%. Az egészségi
állapotra vonatkozó helyes reakciók
a nagy (országos) populációban is
hasonlóak. Ez kiemeli annak jelentõségét, hogy a gyógyvizek jótékony
hatásait nem valamiféle babonának
kell tekinteni, hanem a mûveltebb
rétegek is komolyan veszik.
Az egészségtudatos magatartás bizonyítéka az a tapasztalat is, hogy a
megkérdezettek jelentõs hányada
rendszeres testedzést folytat (56%).
Figyelemre méltó, hogy mind a három gyógyfürdõben a fürdés illetve
úszás mellett történik a gyógyvízivás.
Úgy tûnik tehát, hogy esetünkben a
populáció minta egy spontán szelekció eredményeként adódik.
Hangsúlyozni kell, hogy éppen az
elõbbi kijelentéssel összefüggésben,
a megkérdezettek véletlenszerûen
kerültek a vizsgálat körébe (nem
úgy, mint a klinikai vizsgálatok esetében).
A becslések szerint, a 3 budapesti
gyógyfürdõ ivó-csarnokát 2−3000
ember keresi fel ismétlõdõen. Az én
felmérésemben 156 nõ és 174 férfi
szerepelt. Ez több mint az érintettek
10%-a.

Az ivócsarnokokban kikérdezett
fogyasztók adatfelvételi és
adatfeldolgozási módszerei
ABudapest Gyógyfürdõi és Hévizei ZRt.
3 ivócsarnokában (Lukács Gyógyfürdõ,
Széchenyi Gyógyfürdõ, Rudas Gyógyfürdõ), a 2007. év elején, négy héten át,
összesen 330, gyógyvizet vásárló személyt kérdeztem meg (megkérdezéses
módszer).
A válaszokat az elõre megfogalmazott
KÉRDÕÍV megfelelõ sorába írtam. Így a
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kitöltött kérdõív statisztikai vizsgálatra
is alkalmassá vált.
A kérdõív szerkesztésének fontos feltétele az volt, hogy az egyes kérdések ne
legyenek átfedésbe egymással. Ezt a feltételt nem könnyû biztosítani, hiszen a
válaszadók szubjektív reakciói erõsen
zavarhatják az adatfelvételnek ezt a részét (több lehetõség esetén például, nemcsak egyet jelölnek meg, vagy az
„igen/nem” típusú kérdéseknél sokszor
az „is-is” válasz jelentkezik. Mivel ebben az esetben a fogyasztási szokásokról
(nem készült elõre programozott kúraterv) informálódtam, ezért nem alkalmazhatók a kísérletes vizsgálatoknál követelményként jelentkezõ variációs
koefficiensszámítások (a statisztikai szórás és a matematikai átlag hányadosa).
Az európai gyakorlat is azt mutatja,
hogy az un. népességi (populációs) felméréseknél a nagyobb variációs koefficiensû
adatokat, szolgáltató módszereket alkalmazzák (2, 137. old., 8, 135. old.).
Az adatfelvételben minden kikérdezett
csak egyszer szerepelt, tehát az ismételhetõség figyelembe vétele felesleges.
Az interjúk során számszerû értékek is
szerepelnek (életkor, fogyasztási idõk,
fogyasztási mennyiségek, fogyasztási
hõmérséklet). Kénytelenek vagyunk itt
is elfogadni az interjú alanyok szubjektív
válaszait (ugyanis nem mi állítjuk be elõre ezeket, a paramétereket). A felmérések
statisztikai elõírásai lehetõséget adnak,
az un. „semi-quantitativ” módszer alkalmazására.
Az ivócsarnokokban megforduló interjú alanyok gyógyvíz fogyasztási szokásait, leginkább a táplálkozási adatfelvétel módszereinek figyelembe vételével
végezhetjük. Az esetünkben alkalmazott,
kikérdezéses módszer azért indokolt,
mert a másik módszer (feljegyzéses)
csak szakorvosi közremûködéssel valósulhatott volna meg.
Megerõsíti a felmérés eredményeinek
elfogadhatóságát a kérdõív kiértékelhetõsége is (egyértelmû kérdések, nincs átfedés, a reprodukálhatóság abban nyilvánul meg, hogy minden megkérdezett
pontosan ugyanazt a kérdés-sorozatot
kapja).
A felmérések számszerû
eredményei és a kapott
eredmények értelmezése
Az általam megfogalmazott hipotézisek
igazolását vagy elvetését az elõre elkészített kérdés-csoportokra adott válaszok
alapján a %-os arányok értelmezésével
kísérlem meg.
A 3 budapesti gyógyfürdõben (Lukács,

Széchenyi, Rudas) az ivókúra céljára,
naponként 2000−2500 liter gyógyvizet
adnak el. Ebbõl az ivócsarnokokban elfogyasztott mennyiség a teljes mennyiség 20−35%-a, a fennmaradó 65−80%-t
kannákban, üvegekben viszik haza. A 3
fürdõben eltérõ a kiadott mennyiség:
Lukács Gyógyfürdõ
(Lukács IV-es kút vize) ∼600 l/nap
Széchenyi Gyógyfürdõ
(II.-es kút)
∼800−1000 l/nap
Rudas Gyógyfürdõ
(Attila forrás)
∼200 l/nap
(Hungária forrás) ∼250 l/nap
(Juventus forrás)
∼400 l/ nap
2. táblázat

A KÉRDÕÍV kérdéseire
adott válaszok %-os arányainak
bemutatása
A megkérdezettek közül 156 nõ volt
(47%), 174 pedig férfi (53%). A populáció-elemzésnél már jeleztem, hogy ez az
arány eltér a hazai népesség átlagától, ha
véletlenszerû megjelenést feltételezünk
(2. táblázat).

Kor szerinti megoszlás %-ban kifejezve
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gyógyvizek összetétele (12−15. számú
mellékletek).

< 30 év

31−50 év

51−70 év

> 70 év

Nõk

21

8

45

26

Férfiak

17

14

46

23

Nõk

15

25

44

16

Férfiak

6

19

61

14

Nõk

4

23

32

41

Férfiak

3

21

57

19

Iskolai végzettség szerinti megoszlás
Általános
iskola

100%
90%

Közép
iskola

80%
70%

Egyetem
/főiskola

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

LUKÁCS

SZÉCHENYI

RUDAS

Együtt

1. ábra

Testedzés gyakorisága
Soha
100%

Ritkán

90%
80%

Hetente

70%

Naponta

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

LUKÁCS

SZÉCHENYI

RUDAS

Együtt

2. ábra

69

Alkoholmentes italok 2007/4
Az 1. ábrán az iskolai végzettség szerinti megoszlás szerepel. Általános iskolai végzettségû csak 11% volt. Meglepõ
viszont az egyetemi-fõiskolai végzettségûek nagy aránya (39%).
Mindhárom ivócsarnokra igaz, hogy
az ivókúrázók kb. 50%-a középiskolai
végzettségû.
Az 2. ábrán az ivókúrázók egészség-

megõrzési hajlandóságára adott válaszok
arányai szerepelnek. Felmérésem egyik
jelentõs felfedezése, hogy ez a sajátos
populáció − a heterogenitásuk ellenére −
különösen óvja egészségét. Ez a kijelentés a testedzés meglétének gyakorisága
alapján igazolható.
A megkérdezettek 56%-a úgy válaszolt, hogy minden nap végeznek vala-

A gyógyvízivók megoszlása a kúra jellege szerint
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3. ábra

A gyógyvíz fogyasztók megoszlása aszerint,
hogy az ivókúrát ki ajánlotta
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A gyógyvíz ivás indikációi
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miféle tudatos testmozgást. Nagyrészt
idõs emberekrõl lévén szó, ez sokszor
csak sétát jelent. A lényeg az elõre elhatározott és rendszeres testmozgás. Sajnos,
20% az, aki soha nem sportol.
A „ritkán és soha” együttesen több
mint a negyede a megkérdezetteknek
(36%). A heti gyakoriságú testedzés csak
8%-os gyakoriságú. A nõk és férfiak között nem volt értékelhetõ különbség, de
értelmezendõ az az eltérés, ami az egyes
fürdõk között tapasztalható volt.
Eszerint a legkevésbé mozgékonyak a
Széchenyi ivócsarnokba járók. Náluk a
„ritkán és soha” csoportba a kúrázók
>40%-a tartozott.
A 3. ábra a gyógyvíz-fogyasztás kúraszerûségére vonatkozik. A kapott válaszok bizonyítják − a hipotézisekben is
szereplõ − azon feltevést, hogy a budapesti ivócsarnokokba járó vendégek nem
szakorvosi utasításra isszák rendszeresen a gyógyvizet. Súlyosbítja a helyzetet
az ehhez társuló másik kérdésre adott válaszok szerény mértéke (14%), miszerint
saját metódus szerint végzik az ivókúrát.
Tehát az ivókúrázók (akár sok éven át)
nem kúra-szerûen fogyasztják a gyógyvizeket (81%). A nõk és férfiak között
nem volt számottevõ eltérés.
Fürdõnként a Rudasba járók jelentõsebb hányada inná a vizet kúra-szerûen,
mint a másik két ivócsarnokban. Ugyanez az arány a Lukácsban 3%.
A 4. ábrán szerepel, hogy az ivókúrázó
kinek a javaslatára fogyasztja rendszeresen a gyógyvizet.
A megkérdezetteknek 67%-a saját elhatározására fogyasztja a gyógyvizet. Ez
az arány még a hipotézis becslésénél is
nagyobb. Ez a tapasztalat a gyógyfürdõk
hagyományaival és a különféle ismertetõkkel (prospektusok, javallat-táblák)
magyarázható leginkább.
Nõk és férfiak között itt sem találtam
szignifikáns különbséget. A 3 fürdõ ivócsarnokaiban azonban már értékelhetõ
eltérések voltak.
A négy szakorvosi befolyásoltság (fürdõorvos, reumatológus, házi orvos, urológus) összesen, csak 11%-ot kapott.
Kiemelhetõ ezek közül pl. az, hogy a
Rudasban, a nõk 18%-át reumatológus
irányította ivókúrára, a Lukácsban ugyancsak a nõk 12%-át fürdõorvos illetve reumatológus javasolta ivókúrára is.
A nem szakemberek befolyása (3 utolsó kérdés) jelentõsnek mondható (22%).
A 5. ábra az orvosi vonatkozások felõl
vizsgálja az ivókúrát. Tulajdonképpen a
gyógyvíz „ivókúra” indikációiról van
szó. Az ivókúrát azért kellett idézõ jelbe
tenni, mert itt nem szabályos ivókúrákról
van szó.
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I.

Krónikus illetve akut emésztõrendszeri panaszokra fogyasztja
a gyógyvizet.
II. Krónikus illetve akut vese-betegségek, illetve húgy-utak panaszaira.
III. Légzõszervi megbetegedésekre
(pl. hörghurut).
IV. Mozgás-szervi panaszokra.
V. Érrendszeri elváltozásokra illetve magas (esetenként alacsony)
vérnyomás ellen.
VI. Általános roborálásra (legyengült állapotokban vagy megelõzésként).
VII. Egyéb okok (klórmentes tiszta
ivóvíz, lúgosításra sav-túltengés
esetén, ásványi-anyag pótlásra).
VIII. Kellemessége miatt.
Ebben a kérdés-csoportban is megjelent kiugróan magas érték. Az elsõ kérdésre (emésztõrendszer panaszai) az öszszes válaszadó 51%-a mondott igent. Ez
az arány független a nemektõl, vagy az
egyes gyógyfürdõktõl. A 3 utolsó kérdés
nem az egyes szervekre vonatkozik (roborálás, tisztaság, kellemesség) és meglepõen nagy együttes %-érték adódott
ezekre (30%). Szerény azoknak az aránya, akik célzottan, valamilyen betegségre (gyógyszerként) használják az ivókúrát, illetve az is igaz lehet, hogy az un.
holisztikus gyógymódok igen népszerûek manapság.
A 3. táblázat kérdései a „kúra” eredményességére vonatkoztak. Arra a kérdésre, hogy megszûntek-e a panaszok, a
válaszoknak csak 6%-a volt igenlõ. Stagnál illetve nem változott kérdésre is csupán 4% válaszolt igennel.
Ezek az alacsony %-értékek valamennyi csoportban közel azonosak voltak. A szubjektív (pozitív irányú elfogultság) elem leginkább annál a kérdésnél dominált, amely arra vonatkozott,
hogy enyhültek-e a panaszok. A válaszadók 66%-a ítélte úgy, hogy a gyógyvíz
rendszeres fogyasztása enyhíti a különbözõ testi és lelki bajokat. Sajnos ez az
eredmény inkább a megkérdezettek véleményét tükrözi és nem a gyógyvíz-kúra tudományosan bizonyított, kísérletekkel is igazolt pozitív hatásait. Jelentõs
volt azoknak az aránya is (24%), akiknek nem volt panaszuk, de határozottan
állították, hogy a gyógyvíz rendszeres
fogyasztása hasznos az egészségi állapotra. Úgy gondolom, hogy ez a „kúrázók” egészség-tudatosságának meggyõzõ bizonyítéka. Úgy tûnik, hogy ezt a
„hasznosságot” a Rudas fürdõ látogatói
érzik a legkifejezettebben (37% nõ és
29% férfi).
A következõ táblázatok és ábrák a

3. táblázat

A kúra eredményességének %-os megoszlása
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gyógyvíz-fogyasztási szokásokra vonatkozó adatokat összegzik.
A 6. ábra a fogyasztás rendszerességére vonatkozott. A meglehetõsen vegyes
képbõl, egy biztosan szignifikáns értékû
arány, ez pedig a szabályos 4−6 hetes kúra 5%-os igen alacsony elõfordulási aránya. Nagy gyakorisággal azok isszák a
gyógyvizet, akik ivóvíz helyett fogyasztják, mint különösen tiszta és veszélymentes vizet (25%).
A legnagyobb százalékba (53%) a 2−3
naponta ivók tartoznak (ezek egy része
nyilván a fürdéssel összekapcsolja a
gyógyvízfogyasztást).

Az viszont kiemelhetõ, hogy az orvosilag kívánatos szabályszerûség az „önkéntesek” körében egyáltalán nem jellemzõ.
A 7. ábrán láthatóak arra a kérdésre
adott válaszok, hogy mióta fogyasztják
rendszeresen a gyógyvizet. A megkérdezettek 89%-a több éve (1−5 év és 5 évnél
régebben együtt), ezen belül az 5 évnél
régebben 56% iszik rendszeresen gyógyvizet.
Felmérésem harmadik felfedezése ez,
mivel a 3 hipotézis egyike sem számol
ilyen túlsúllyal. Nõk és férfiak, valamint
a 3 gyógyfürdõ ebben a vonatkozásban
teljesen azonos arányokat mutat.
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4. táblázat

A gyógyvíz fogyasztás helyszíne (%)
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8. ábra

Fogyasztási hőmérséklet az ivócsarnokban illetve otthon
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A 4. táblázat a gyógyvíz-ivás helyszínére vonatkozik. Tulajdonképpen nem
meglepetés a három variáció közel azonos értéke (csak az ivócsarnokban 30%,
csak otthon 38% és mindkét helyen
32%). Ez a megoszlás azzal a szelekcióval kapcsolatos, ami erre a populációra
jellemzõ.
Érdekes adalék a hazaszállított gyógyvizek sorsa. Eszerint a „szállítók többsége 5 liternél többet visz haza alkalmanként, 77%. Bár sokan, másoknak is visznek egyúttal, de a többség csak saját magának (58%).
A 8. ábra adatai a naponként elfogyasztott mennyiségrõl ad tájékoztatást.
A válaszok tanúsága szerint a 4 dl-nél
többet fogyasztók aránya a legnagyobb.
Ez egyébként − ha kúra-szerûen innák −,
megfelelne az orvosilag is ajánlott menynyiségnek.
A 9. ábra a fogyasztási hõmérsékletre
vonatkozik. Melegen, lassan kortyolva
35%, kihûlve viszont 50% issza. Férfiak
között nagyobb arányban fordul elõ az
egyszerre felhajtott ivási mód (15%).
A 10. ábra az ivás idõzítésére vonatkozik a nap folyamán. A kívánatos mód
(reggel éhgyomorra) csak 10%-nál fordul elõ. Érdekes és élettanilag szimpatikus az a mód, hogy a fogyasztók az ivást
kombinálják a fürdéssel (elõtte vagy utána 21%).
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Munkahelyem, valamint a népegészségügy egyes területei iránti érdeklõdésem
irányította a figyelmemet egy jól körülhatárolható, de sok bizonytalanságot tartalmazó terület (balneológia/balneoterápia) részproblémájának tanulmányozására. A gyógyvíz-kúráról van szó. A
felmérést Budapest 3 gyógyfürdõjének
ivócsarnokaiban megforduló gyógyvízvásárlók között végeztem. Benyomásaim, valamint a kapott statisztikai eredményeknek, az elõzõ fejezetben részletezett értelmezése alapján kívánom interpretálni az összesített tapasztalatokat.
Szinte közhelynek számít az a kijelentés, hogy a gyógyvíz alkalmazása a gyógyászatban több ezer éves múltra tekint
vissza. Sajnos napjainkban a kemoterápia és a mûszeres diagnosztika egyeduralkodóvá vált a modern medicinában.
Háttérbe szorultak és sokszor a természetgyógyászat bizonytalan területeire
számûznek több olyan tapasztalati úton
igazolt gyógymódot, mint az ivókúra.
Felmérésem alapján, többszörösen is bizonyítást nyert, hogy az orvosi jelenlét
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visszaszorulóban van a balneológia területein és így az illetékesség (kompetencia) ingoványos területre téved. Ugyanakkor változatlanul erõs igény van a balneológia által elérhetõ gyógymódokra.
Kialakult tehát egy automatizmus. A
gyógyvizekben bízó betegek, vagy akár a
panaszmentesek, „saját szakállukra”, önkéntesen vesznek részt különféle víz-kúrákban. Legyen az, fürdõ vagy ivókúra,
mellõzve az orvosi irányítást.
A felmérésbõl egyértelmûen kiderült,
hogy a gyógyvíz-fogyasztás az idõsebb
korosztály „idõtöltése”. Ha ehhez hozzátesszük azt a másik − nem várt − eredményt, hogy az iskolázottabbak túlnyomó többségben vannak az ivókúrások
között és a napi testedzés is általános közöttük, akkor kijelenthetõ, hogy egyfajta
„tudatosság” húzódik meg az önkéntesség mögött. Természetesen ez nem igazolja az orvosi felügyelet mellõzését, de
ezért nem az egészségtudatosságra törekvõ ivókúrások felelõsek, hanem a közömbös vagy az „e témától eltérített”
orvos-társadalom.
A tudatosság mellett − amely következetesen megjelenik az ivókúrázók körében − arra is szereztem bizonyítékokat a
felmérésbõl, hogy az orvosi ellenõrzés
mellõzése azzal kapcsolatos, hogy a
gyógyvizet-fogyasztók nem tekintik igazán gyógyszernek az ásványvizet. Ez egy
fontos tapasztalat, amit a szakirodalom is
megerõsít.
Az orvosok ugyanis hangsúlyozzák az
ivókúra egyediségét, ami megnehezíti a
kísérletes vizsgálatokat is, tehát a szakorvosok szerint sem hasonlíthatók a klaszszikus értelembe vett gyógyszerekhez,
vagy gyógyító eljárásokhoz.
Itt kell megemlíteni azt az általános tapasztalatot, hogy a 3 ivócsarnokba járó
„ivókúrázók” között elenyészõ azoknak
a száma, aki betegnek tekintené magát.
Nos, mindez együttvéve azt sejteti, hogy
az ivócsarnokok látogatói egy sajátos rétegét képezik a budapesti felnõtt populációnak.
A felelõsség (kompetencia) kérdése
felvet egy igen komoly problémát, nevezetesen azt, hogy az a néhány ezer budapesti ivókúrázó − hasonlóan a több százezer palackozott ásványvizet fogyasztóhoz − nem részesül biztonságos tájékoztatásban arról, hogy a mértéktelen és
válogatás nélküli ásványvíz-fogyasztás
kockázatot is jelent. Meglepõ, de az interjúk során egyszer sem merült fel a fogyasztók részérõl ez a szempont.
Figyelemre méltó az az általános tapasztalat is, hogy a gyógyvizeket árusító
vállalat tájékoztatása, reklám-anyagai
jelentik a legnagyobb befolyást a fo-

gyasztók számára. Ennek hatására döntenek az ivókúra illetve a gyógyvíz fogyasztás fenntartásáról. Mint a felmérésbõl kiderül, a szakorvosoknak csekély
szerep jut, de még a természet-gyógyászok sem jelentõsek.
Az egymásnak elmondott tanácsok és
javaslatok mögött is a szolgáltató tájékoztatása sejthetõ (ezek egyébként orvosilag is korrektnek mondhatók, de menynyiségük nem elégséges).
Az „öngyógyítás” kategóriájába sorolható az a vélemény-csomag, amit a
gyógyvíz ivókúra indikációjáról nyilatkoztak az ivók. Végül is, ártatlannak is
minõsíthetõ az a vélekedés, hogy ezek a
vizek az emésztõrendszer panaszaira a
leghatásosabbak. Egyrészt ez részben
igaz is, másrészt ez a panasz-együttes
annyira általános a populációban, hogy
az 50%-os arány nem számítható torzításnak. Ebbõl következik a további meggyõzõ %-arány, arra a kérdésre, hogy
használt-e a kúra (66% nyilatkozott határozottan az „enyhíti a panaszokat”).
Ellentmondásos kiindulási helyzetbõl
(nincs panasz) nem következhet kategorikus válasz (megszûntek a panaszok).
Hangsúlyoznám, hogy a kérdésfeltevés
helyes volt (lehetett volna semleges választ is adni: stagnált).
A gyógyvíz-fogyasztási szokásokra
adott válaszoknak is volt érdekes hozadéka. Amellett, hogy csupán 5% volt a
szabályos kúrázó (4−6 hetes, szigorú orvosi ajánlás szerint), számos egyéb jellemzõjét sikerült regisztrálni a budapesti
ivókúrázók fogyasztási szokásainak.
Sajnos ezek többsége gyökeresen eltér az
orvosi szakirodalomban szereplõ elõírásoktól (ivóvíz helyett isszák, sok-sok éve
megszakítás nélkül, rendszertelenül, de
nagy gyakorisággal, naponta többet isznak a kívánatosnál, sokszor egyszerre
hajtják fel, a reggeli éhgyomorra ivás
nem jellemzõ).
Az 1. hipotézisem megalapozottnak
bizonyult. Rendelkezésre áll a bõséges
szakirodalomban az a feltételrendszer,
amelynek alapján a gyógyvíz-kúra a fürdõorvosi praxis elválaszthatatlan részének tekinthetõ. Az általam vizsgált spontán „ivókúrás” populáció 67%-a azonban
a szakorvosok és az orvosi szempontok
teljes mellõzésével fogyasztotta a 3 budapesti ivócsarnokban vásárolt gyógyvizet. A fennmaradó 33%-ból pedig csak
11% volt olyan, amelyik szakorvosi irányításra kereste fel az ivócsarnokot. Ez
az eredmény egyúttal azt is jelenti, hogy
a belsõleg alkalmazott gyógyvíz szerepe
a budapesti gyógyítási tevékenységben
igen szerény mértékû. Így a címben kiemelt 3 egészségügyi terület (gyógyítás,

megelõzés, egészségmegõrzés) elsõ eleme elveszítette, korábban még jelentõsnek mondható szerepét a magyarországi
orvoslásban.
A vonatkozó irodalom és a jelenlegi
felmérés is, inkább kockázatosnak tekinti a korlátlan és minden szakorvosi kontroll nélküli gyógyvíz-fogyasztást. Mindazonáltal számos felderített adat alapvetõen módosíthatja ezt a kategorikus
konzekvenciát. Mindenek elõtt statisztikai tény, hogy az a populáció, amivel én
dolgoztam, nem elsõsorban beteg státuszú. Inkább nevezhetõk egészség-tudatos, az átlag-népességnél tájékozottabb,
sport- és mozgás barát, pozitív mentális
beállítottságú csoportnak.
Azzal a meglepõ ténnyel szembesültem, hogy ezek az emberek, egy pozitív
kontraszelekció eredményeként, felülírják az ellanyhult orvosi érdeklõdést a
gyógyvíz belsõ alkalmazását illetõleg.
Ehhez a hipotézishez szorosan hozzátartozik egy másik fontos népegészségügyi probléma. Ez pedig az egészséges és
fõként minden tekintetben kockázat-mentes ivóvíz megléte vagy hiánya. Budapest
sem mentes ettõl a világ-jelenségtõl.
A hálózati víz fertõtlenítése egy elkerülhetetlen, de nem veszélytelen eljárás.
A trihalometán vegyületek (THM) bizonyítottan daganatkeltõ hatásúak (a halálozási kockázat 6/100.000).
Kijelenthetjük, hogy mindazok, akik
kikerülik a budapesti vezetéki víz kizárólagos (ivás+fõzés) fogyasztását, javítják
a fõvárosi lakosság egészségi állapotának szintjét.
A 2. hipotézis megalapozott volt. A
felmérés bebizonyította, hogy ez a csoport a gyógyvíz-fogyasztóknak valóban
a kisebbik hányadát képezik. Ma is „él”
egy olyan orvosi gyakorlat Budapesten,
melyben a szakorvos (fürdõorvos, reumatológus) felírja a beteg számára az
ivókúrát. A beteg a vízért nem fizet, azaz
orvosi ellátás része (un. nappali kórházi
kezelés része). Az viszont kiderült, hogy
az irányító orvos nem gyógyszerként
ajánlotta (elõírta) a gyógyvízfogyasztást,
csak elõnyösnek tartotta (kiegészítõ gyógyászati tényezõ). Ezek között több
olyan „beteg” is szerepelt, akiknél a
gyógyfürdõ mellett ajánlotta az orvos az
ivókúrát is, mintegy a „kívül-belül”
együttes hatás biztosítására.
A 3. hipotézist sajnos az ivókúrázókkal való beszélgetések, valamint a gyógyító vonaltól és a szolgáltatóktól származó információk egyáltalán nem erõsítették meg. Erre bizonyíték a szakorvosok által küldött betegek szerény aránya.
A dolgozat témaválasztását kétségtelenül befolyásolta jelenlegi munkahe-
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lyem sokirányú szolgáltatásainak ismerete. Mégis nagy meglepetés volt számomra − az irodalomgyûjtés során − az,
az imponáló mennyiségû kutatási eredmény és az a szerteágazó ismeret-anyag
(balneológia, hidrogeológia, vízkémia,
tudománytörténet) ami az elmúlt 50−100
évben felhalmozódott. Következtetéseim és javaslataim megfogalmazásához
tehát rendelkezésemre állt a téma történeti és medicinális vonatkozású háttere.
• A három budapesti gyógyfürdõ ivócsarnokában (Lukács, Széchenyi,
Rudas) megkérdezett vendégek, kivétel nélkül pozitív hozzá állással
viszonyultak a meleg, sokszor „büdösnek” tûnõ gyógyvíz fogyasztásához. A közmegítélés ennek ellenére
inkább negatív. Kétségtelen tény,
hogy azok, akik önként isszák ezeket, a vizeket, elfogultak és úgy tekintik hatásosnak és kellemesnek a
gyógyvizeket, ahogy azok a forrásból feltörnek.
Véleményem szerint az egészségügyi
felvilágosításnak kellene a médiumok
segítségével népszerûsíteni az ivókúrát, mint természetes és olcsó gyógymódot, és ez által mérsékelje a fenntartásokat az erõs illatú vagy szokatlan ízû gyógyvizekkel szemben.
• Szubjektív véleménynek tûnik az
önkéntes ivókúrázók lelkesedése a
gyógyvizek iránt és az a meggyõzõdésük is, hogy bizonyos betegségek
gyógyítására alkalmasabbak lennének a gyógyvizek, mint a mellékhatásokkal rendelkezõ gyógyszerek.
Ezzel messzemenõen egyet lehet érteni (alternatív gyógyítási eljárások). Például a terhes anyák kalcium
szükségletének pótlására, enyhe
anémiák esetén, savtúltengés ellen,
anyagcsere betegségek esetén mérsékelhetõ lenne a gyógyszer bevitel,
rendszeres gyógy-ásványvíz fogyasztásával. Sikeres lehet az ivókúra az idõskorúak szorongásainak
enyhítésében is (36, 14. old).
A szakorvosok és a gyógyszerészek
gyakrabban ajánlhatnák a gyógyvíz
kúra lehetõségét.
• A szakirodalom, a vonatkozó jogszabályok, és a nagyközönség nem
egységes annak megítélésében,
hogy mit nevezhetünk gyógyhelynek. Budapest egésze nyilván nem
az. Mégis meggyõzõdésem, hogy
legalább fél tucat gyógyfürdõ és környéke alkalmas lenne erre a címre.
A gyógyvíz alkalmazása (balneoterápia) azon kevés orvosi beavatkozás közé tartozik, melynek kellemes
jellege van. Valószínûleg ezzel is
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kapcsolatos népszerûsége. Emlékezzünk csak a Monarchia idején divatos gyógyhelyek ivókúrás és
egyéb balneoterápiás szolgáltatásainak általános elterjedtségére (Karlsbad, Herkules fürdõ, Szováta, stb.).
Itt a környezeti tényezõk és a gyógyvíz jótékony hatásainak együttes érvényesülése hozott eredményt.
Kiderült, hogy a hazai ivókúrázóknak
csak a kisebbik hányada issza orvosi
tanácsra vagy orvosi beutalásra a
gyógyvizet. A kezelõorvosok ezeket
a betegeket ellátják az összes szükséges információval. A nagyobbik rész
(90%) viszont nem kap ilyen szakszerû tájékoztatást. Az is igaz, hogy nem
is igénylik és emiatt nem minõsíthetõk szabályos ivókúrázóknak.
Annak ugyanis szigorú feltételei
vannak (fogyasztási ciklus, napi
mennyiség, hõmérséklet, fogyasztás
idõzítése, fogyasztás ritmusa, javallatok és ellenjavallatok ismerete).
A gyógyvíz-szolgáltatóknak és/ vagy
a szakorvosoknak minden gyógyvíz
fogyasztó számára teljes körû tájékoztatást és pontos tanácsokat kellene adniuk az ivókúra szabályairól,
beleértve a célzott javallatokat és a
nemkívánatos hatásokat is.
Vizsgálataimból az is kiderült, hogy
a szakírók nem egyformán írják le a
különbözõ gyógyvizek javallatait.
Nem egységesek a fogyasztás módja
tekintetében sem. Ilyesmi az elismert gyógyszerek esetében nem fordulhat elõ.
Egységessé kellene tenni a fogalmakat, mind a szakemberek, mind a
gyógy-ivókúrások, mind pedig az
„önkéntes” ivókúrások körében
(tankönyvekben is egyeztetés szükséges).
Tapasztalataim szerint igen meggyõzõ az az elkötelezettség, amivel
az „önkéntes” ivókúrázók védik az
egészségüket (úszás, ivókúrával
egyidejû gyógyfürdõ, egyéb testmozgások, diéta, pozitív gondolkodás, stb.)
El kellene ismerni ennek a körnek az
érdemeit az egészségmegõrzés területén, valamilyen formájú kedvezmények biztosításával.
Napjainkban a szerzõk többsége
(Csermely, Benczúr, Szirtes) a betegség-csoportok felõl közelíti meg
a felosztást. Abban minden szerzõ
és kutató egyetért, hogy a gyógyvíz
ivókúra hatékony, de csak kiegészítõ terápiás elem. Hangsúlyozzák
azt is, hogy az egyéni elhatározás
alapján végzett ivókúra káros lehet

és az orvosi mérlegelést nem lehet
mellõzni.
Szükségesnek tartanám, hogy a nem
orvosi irányítással ivókúrázók körét
azzal motiválhatnák a szabályos
gyógyvíz-fogyasztásra, hogy biztosítanák számukra a díjmentes tanácsadást.
Összegzés
Az ivókúrák jótékony hatásai nyilvánvalóak. A kedvezõ terápiás hatásokat mind
a több évszázados hagyományos tapasztalatok, mind pedig a modern orvostudomány igazolta.
Mivel ezek a hatások elsõsorban a
gyógyvíz összetételével és csak másodlagosan az ivás körülményeivel kapcsolatosak, a csoportosítást az egyes víztípusok domináns összetevõi képezik. A szakorvost mellõzõ „ivókúrás” − minden jószándékú igyekezete ellenére, nem ismerheti az összes indikációkat, a fogyasztott vizek pontos összetételét és
legkevésbé sem a kontra-indikációkat.
Marad a szájról-szájra terjedõ rögzült
mítosz az ivókúra „jótéteményeirõl”.
Az elmúlt 20 évben nagy nyilvánosságot kapott az a kockázat, amit a klórozott
vezetéki víz fogyasztása jelent. A szakemberek körében ma már nem arról folyik a vita, hogy hány száz-ezrelék kockázata van a klóros víz vastagbél daganat
okozó hatásának, hanem arról, hogy melyik a veszélyesebb: a klórmentes fertõzött víz fogyasztása vagy a rákkeltõ klóros vízé.
Ez a probléma-kör, a média segítségével, az egyre környezet- és egészségtudatosabb víz-fogyasztók szokásait
alapjaiban megváltoztatta.
Nemcsak divat lett a klórmentes palackozott vizek fogyasztása, de életformává
vált. A globális piaci szemlélet természetesen itt is érvényesül, és háttérbe szorulnak azok az orvosi szempontok, melyek
a mi területünkön is (ivókúrák) irányadók lennének.
Nevezetesen az, hogy a válogatás nélküli és mértéktelen ásványvíz fogyasztás
a fogyasztó eredeti szándékával (egészséges ivóvíz) ellentétes hatást eredményezhet. Számos példát lehetne említeni
erre (felesleges fluor bevitel, nátrium túladagolás, radioaktív vizek, szénsavas
víz, ismeretlen összetételû külföldi palackozott vizek, stb.).
Sajnos ma már nincs külön gazdája ennek a területnek. Korábban a balneológia
biztonságos fóruma volt az ásványvizekkel kapcsolatos kutatásoknak.
Összességében mégis elmondható,
hogy az ásványvizek, és gyógyvizek fo-
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gyasztásának örvendetes növekedése
hozzájárulhat a népesség egészségi állapotának javításához. Ehhez azonban
meg kell találni azt a szakmai hátteret,
amely nemcsak a fürdõkúrára beutalt betegek ellátásával foglalkozik, hanem a
dolgozatban szereplõ „önkéntes” ivókúrások, sõt még tovább, a palackozott
ásványvíz fogyasztók felvilágosításával
és ellenõrzésével is.
Dolgozatomban bemutatom a gyógyvíz ivókúrákra vonatkozó gazdag hazai
irodalom fõbb megállapításait. Ezek
többsége hangsúlyozza a szigorú orvosi
felügyelet melletti gyógyvíz-fogyasztás
fontosságát. A kérdõíves felmérés segítségével, három budapesti ivócsarnokban,
reprezentatív tapasztalatokat nyertem a
gyógyvíz-fogyasztási szokásokról (330
interjú alany kikérdezése segítségével).
A felmérésbõl egyértelmûen kiderült,
hogy a gyógyvíz fogyasztók döntõ többsége nem orvosi javaslatra jár az ivócsarnokokba (90%). Ennek ellenére az
„önkéntes ivókúrázás” mégis kisebb
kockázatot jelent a felmérések szerint,
mint az, ahogy a szakirodalomban említve van. Az ellenõrzéssel, amit az orvosok biztosíthatnának, csökkenthetõ lenne az esetleges kockázat. Hiszen ez a
populáció, az egészségtudatos mentalitásával, akarva-akaratlanul is hozzájárul
a népegészségügyi célok megvalósulásához. A megkérdezettek szinte mindegyike arról tett tanúságot, hogy a gyógyvízfogyasztási szokásával a saját egészségét
tudatosan irányító személy. Ezek a
tudatos személyek biztosan képesek lennének saját érdekükben is betartani a
szabályos ivókúrázás szabályait.
Ennek a koordinálására és megoldására kellene a balneológus szakmának kidolgozni egy hathatós módszert.
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Ásványvizek érzékszervi minõsítése
a márka ismeretében
Sipos László − Kókai Zoltán
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕK RÖVID ÁTTEKINTÉST ADNAK A GYAKORLATBAN ALKALMAZOTT ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLATOKRÓL, MÓDSZEREKRÕL. ISMERTETIK A KÜLÖNBSÉGVIZSGÁLATI,
RANGSOROLÁSOS, VALAMINT A LEÍRÓ ÉS ÉRTÉKELÕ MÓDSZEREK ELÕNYEIT, HÁTRÁNYAIT, ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEIT. KUTATÁSUKBAN A SZENTKIRÁLYI, A NATURAQUA, A NESTLÉ AQUAREL, A THEODORA KÉKKÚTI AZ EVIAN VIZEKET, ÉS A CSAPVÍZ ÉRZÉKSZERVI JELLEMZÕIT ELEMEZTÉK SZOFTVERES TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROFILANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL.
INHALT
IN EINEM KURZEN ÜBERBLICK GEBEN DIE AUTOREN DIE ORGANOLEPTISCHE UNTERSUCHUNGEN, UND METHODEN AN, DIE IN DER PRAXIS ANGEWANDT SIND. SIE DISKUTIEREN DIE VORTEILE UND NACHTEILE UND DIE VERWENDBARKEIT DER SOWOHL

Elméleti háttér
(érzékszervi vizsgálatok)
Az élelmiszerek érzékszervi vizsgálata az
emberi érzékszervekkel végzett, a vizsgált termék érzékszervi tulajdonságainak,
élvezeti értékének megállapítására irányuló értékelõ, minõsítõ vizsgálat. Az érzékszervi vizsgálatok az élelmiszer-analitika azon része, ahol az emberi érzékszerv
a mérõmûszer. Az élelmiszerek humán
felhasználás céljából készülnek, ezért kiemelten fontos a humán minõsítés is. Az
érzékszervi és a mûszeres vizsgálatok kiegészítik egymást. A korszerû nagymûszerek (gázkromatográf, tömegspektrométer, spektrofotométer, konzisztométer
stb.) ellenére az emberi érzékszervek sok
esetben nem helyettesíthetõk. A méréselméleti rendszertan alapján négy alapkategóriát különböztetünk meg:
− vizsgálati cél (élelmiszerminták
színvonalának meghatározása, a termékminták közötti különbségek
megállapítása vagy kizárása, egyes
érzékszervi komponens intenzitásának meghatározása, a minõség megõrzési idõtartam vagy fogyaszthatósági határidõ meghatározása, és a
fogyasztói kedveltség becslése stb.),
− vizsgálati személy (képzetlen ún.
laikus bíráló, képzett érzékszervi bíráló, érzékszervi szakértõ),
− vizsgálati módszer (különbségvizsgálati módszerek, rangsorolásos
módszerek, leíró és értékelõ módszerek),
− vizsgálati eredmény (Molnár, 1991).
A különbségvizsgálati módszerek során
azt vizsgáljuk, hogy megállapítható-e két
minta között érzékszervi különbség. Az
ide tartozó módszereket − egypróba, páros
összehasonlító módszer, preferencia vizs-
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UNTERSCHIEDS-, UND RANGORDNUNGS-UNTERSUCHUNGSANALYSEN ALS AUCH,
DIE BESCHREIBUNG-, UND BEWERTUNGSMETHODEN. DIE ORGANOLEPTISCHE
EIGENSCHAFTEN DER WÄSSER VON SZENTKIRÁLYI, NATURAQUA, NESTLÉ AQUAREL, THEODORA KÉKKÚTI, EVIAN UND LEITUNGSWASSER SIND DURCH SOFTWARE
BEFÖRDERTE PROFILANALYSE GEFORSCHT.
SUMMARY
THE AUTHORS GIVE A BRIEF SURVEY ON PRACTICAL SENSORY ANALYSIS AND METHODS. THEY OUTLINE THE ADVENTAGES, DISADVENTAGES AND POTENTIAL APPLICATIONS OF DIFFERENCE TEST, RANKING TEST, DESCRIPTIVE QUANTITATIVE ANALYSIS
AND EVALUATING METHODS. SENSORY ATTRIBUTES OF SZENTKIRÁLYI, NATURAQUA, NESTLÉ AQUAREL, THEODORA KÉKKÚTI, EVIAN BEVERAGES, AND TAPWATER ARE ANALYSED BY SOFTWARE SUPPORTED PROFIL ANALYSIS.

gálat, duó-trió próba, háromszög próba,
„ötbõl kettõ” próba, R-index teszt stb. −
több szempontból is csoportosíthatjuk:
− az alkalmazott kérdésfeltevés módja
szerint (általános, irányított),
− megkülönböztethetõ egyoldali illetve kétoldali különbségvizsgálat,
− a bíráló válaszadásának módjai szerint (kötelezõ választás, vagy a nincs
különbség válasz megengedett).
A rangsorolásos módszerek során egyszerre több mint két (jellemzõen 3−6)
mintát hasonlíthatunk össze a meghatározott érzékszervi szempontok alapján.
A módszereknek három csoportja van:
− egyszerû rangsorolás,
− rangsorolás skálán (strukturálatlan,
strukturált, kategória skála),
− páronkénti rangsorolás.
A leíró módszerek a vizsgálati minták
részleges vagy teljes körû leírását biztosítják különbözõ érzékszervi tulajdonságaik alapján. A bírálati módszerek három
nagy csoportja közül ezek a legösszetettebb és legidõigényesebb eljárások.
Alapvetõ eltérés a különbségvizsgálati
és rangsorolásos vizsgálatokhoz képest,
hogy míg ezeknél csak egy érzékszervi
jellemzõ szempontjából vizsgáltuk a
mintákat, addig a leíró módszerek esetében egynél több tulajdonságot értékeltünk. A leíró módszerek közé számos eljárás tartozik:
− pontozásos módszerek (MSZ szerinti 100 pontos, 20 pontos, 20 pontos
súlyozófaktoros, termékleírásos bírálat),
− szabad leíró vizsgálat,
− profilanalitikus módszerek: aromaprofil, állományprofil, hígításos profil, polaritásos profil, célprofil, QDA
(Quantitative Descriptive Analysis −
mennyiségi leíró vizsgálat).

Leíró teszteket csak képzett bírálókkal
végeztetünk. Kivételt képeznek a szabad
fogyasztói profilanalízis, amit a laikus
fogyasztók is végezhetnek. Általánosságban elmondható, hogy a leíró módszerek alkalmazásához szükséges, hogy
a bírálók ismerjék a termék érzékszervi
jellemzõit, a termékhibákat valamint
ezek intenzitását (Kókai, 2003).
MSZ szerinti pontozásos módszerek.
Az e csoportba tartozó eljárásokat évtizedeken keresztül alkalmazták, így sok
esetben egyenlõségjel kerül a leíró módszerek fogalma és az MSZ pontozásos bírálatok közé. Természetesen a pontozásos módszereket a nemzetközi elõírások
is ismerik és alkalmazzák (ld. ISO 6658:
1985 szabvány 6.3.5. szakasz). Mint
minden vizsgálati módszernek, ennek is
vannak elõnyei és hátrányai. Alapvetõ
elõnye, hogy a minõsítési rendszer elõre
definiált: a szabványok részletesen rögzítik a minõsítendõ tulajdonságok körét,
az adható és a levonható pontszámok
mértékét. A viszonylag csekély számban
(4−6) megnevezett tulajdonságok utalásszerûen magukban foglalnak számos
egyéb tulajdonságot is, amelyek minõsítésének eredménye az értékeléskor külön
nem jelenik meg. Így tehát a minõsítés
− különösen az összpontszám-centrikus
kategorizálás − információvesztéssel jár.
Az MSZ módszerek nagy részének kidolgozása az 1989 elõtti idõkre tehetõ,
így a szabványalkotó célja − piaci verseny híján − az érzékszervi minõség
megfelelõ szinten tartása volt. Ez abban
is megmutatkozik, hogy maximális pontszám általában akkor adható, ha az adott
tulajdonság a „termék jellegének megfelelõ”. Természetesen a piaci verseny
megjelenésével ez már nem szolgáltat
elegendõ információt termékfejlesztés-
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hez vagy piackutatáshoz, de az ellenõrzõ
hatósági szervezetek számára továbbra is
megfelelõ eszközül szolgálhat (Kókai,
2003).
Profilanalitikus módszerek. A profilanalitikus módszerek közös eleme, hogy
a bírálók a minták minõsítéséhez leíró kifejezéseket alkalmaznak. A leíró kifejezés a minta által keltett érzet egyik elemére vonatkozik, melynek intenzitását
egy megfelelõ skálán értékelik (például
az ásványvíz szénsavasságának intenzitása). Az eljárás hatóköre alapján megkülönböztetünk részleges és teljes körû
profilokat. Míg az elõbbi esetben a minta
az összes érzékelhetõ jellemzõjét vizsgáljuk (külsõ megjelenés, illat, állomány,
íz stb.), addig a részleges profil egy tulajdonságcsoportot vizsgál részletesen (pl.
állományprofil).
A profilanalitikus eljárások a vizsgált
mintákat érzékszervi szempontból leírják, elsõdleges céljuk a minél pontosabb
információ szolgáltatása. A döntéshozó
ezen információk alapján fogja elbírálni,
hogy egy adott minta érzékszervi jellemzõi megfelelnek-e a célcsoport elvárásainak (amely elvárásokról a fogyasztói
tesztek végrehajtásával gyûjt információt). Ezzel szemben az MSZ pontozásos
módszerek esetében a vizsgálati cél a
kategóriába sorolás (megfelel, nem felel
meg stb.). Természetesen a profilanalitikus módszerek is alkalmasak arra, hogy
kritériumokat állapítsunk meg, és ennek
alapján minõsítsük a mintákat, azonban
ezt sokkal részletgazdagabban, könynyebben adaptálható módon teszi meg.
A minõsítési rendszer kialakítása tehát
nincs elõre definiálva, a vonatkozó szabványok csupán az alapelveket és módszereket ismerteti. A minõsítéshez felhasználandó leíró kifejezések listájának
kialakítására több lehetséges módszer
van:
− Megengedjük, hogy a végleges profilhoz minden bíráló egyénileg válassza ki és használja a leíró kifejezéseket (szabad fogyasztói analízis).
− Abíráló csoport tagjai közös leíró kifejezéseket alkalmaznak, amelyeket
az alábbi két megközelítés valamelyike szerint alakítanak ki. 1. A bírálócsoport tagjai már létezõ, mások
által elõzetesen meghatározott leíró
kifejezéseket alkalmaznak. Ennek a
módszernek a feltétele, hogy ellenõrizni kell a leíró kifejezések alkalmazhatóságát az aktuális mintákra,
valamint a bírálókat megfelelõ képzésben kell részesíteni ezekre a leíró
kifejezésekre vonatkozóan (általában referencia minták alkalmazásával). 2. A bírálóbizottság tagjai egyé-

nileg és közös munkával határozzák
meg a leíró kifejezések körét (Kókai,
2006).
A számítástechnika és az informatika
fejlõdésének köszönhetõen:
− a korábban idõigényes és bonyolult
számítási és értékelési eljárások napi
alkalmazása,
− korrekt bírálati tervek készítésének
egyszerûsödése,
− érzékszervi minõsítõ szoftver-rendszerek megjelenése,
− új eszközök − Wifi, PDA-k, laptopok − és nagy távolságok közötti
adatátvitel felgyorsulása (Kókai −
Erdélyi, 2007).
Az érzékszervi minõsítés folyamatában, termékfejlesztésben, a termék-elõállítás gyártás folyamatában egyre inkább
fokozódó szerephez jutnak az informatikai alkalmazások (Ngai-Cheng-Lee,
2003). Ma már a gyakorlatban alkalmaznak olyan speciális elektronikus eszközöket (elektronikus orr, elektronikus nyelv),
amelyek képesek egyes márkák megkülönböztetésére is (Moreno et al., 2006).
Anyag és módszer
A szakirodalom szerint, a profilanalízis
módszere az egyik legösszetettebb érzékszervi vizsgálatok egyike. Fõ elõnye,
hogy biztosítja a termékek összehasonlíthatóságát azáltal, hogy az élelmiszerek
tulajdonságait/komponenseit részletesen, közel teljes körûen leírja. A profilanalízis lényegét tekintve egy több lépcsõs folyamat, amely a bírálóktól csoportos munkát, konszenzust és következetességet kíván. Idõigénye − fõleg a profil
elsõ kialakításakor − nagy, a bírálóktól
megköveteli a különbözõ skálatípusok
használatában való jártasságot (Molnár
1976, Kókai − Erdélyi 2007).
Vizsgálatainkban a magyar piacon
kapható csendes vizek közül a Szentkirályi, a NaturAqua, a Nestlé Aquarel, a
Theodora Kékkúti és az Evian vizeket
vontuk be, a csapvízen túl. Az érzékszervi teszteket a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának Érzékszervi Minõsítõ Laboratóriumában
végeztük. A helyiség jól szellõztethetõ,
védett a közvetlen napsütéstõl, mesterséges megvilágítással ellátott, így a bírálati körülmények állandóak (ISO 8589:
1988).
Ez az érzékszervi vizsgálati módszer
szükségessé teszi a bírálók képzését (bírálati rendszer kialakítása, skálák használata, bírálati lap kitöltése). Ebbõl következõleg a bírálatokat a Budapesti
Corvinus Egyetem hallgatói végezték.
Ezek a hallgatók a kísérlet idejére nagy

gyakorlattal rendelkeztek, a vizsgálati
módszert nagy biztonsággal használták.
A termékhez kötõdõen azonban semmilyen speciális képzettséggel nem rendelkeztek sem gyakorlati, sem elméleti
szempontból. Továbbá érzékszerveik érzékenységét sem vizsgáltuk, így ez alapján sem történt szelekció. Elmondható
tehát, hogy a kísérletben résztvevõ bírálók átlagos érzékszervi érzékenységgel
rendelkeztek, s így modellezik az átlagos
ásványvíz fogyasztót. Egy szempontból
mégis kis mértékben érzékenyebbek a
hazai átlagnál − életkoruk következtében
(18−24 év közöttiek). Közismert tény
ugyanis, hogy az életkor elõrehaladtával
az egyes érzékszervek érzékenysége bizonyos mértékig csökken. A szabvány
8−16 fõ között határozza meg a bírálók
számát. Kísérletünkben a 29 fõ 2 csoport
(14 fõ + 15 fõ) eredményeinek összesítésével adódott. A piackutatásban alkalmazott jóval nagyobb számú megkérdezésekhez képest a 29 fõ kevésnek tûnhet,
azonban a profilanalízis sohasem a vizsgált termék kedveltségére, hanem annak
minõségi leírására irányul. Ehhez a feladathoz a nemzetközi gyakorlatban mindenhol ilyen nagyságrendû panelt alkalmaznak (ISO 11035:1994).
A minõsítés a következõ lépések szerint történt:
1. A labor vezetõje ismertette az érzékszervi vizsgálat célját, a módszer lényegét valamint a csoport által elvégzendõ feladatokat.
2. A bírálók ugyanazon kódokkal ellátott és a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelõen 3 számjegyû, véletlenszerûen generált mintakódokkal ellátott mintasort kaptak a vizsgált vizek márkaneveinek feltûntetésével.
3. A bírálók a bírálófülkében listát készítettek az összes általuk észlelt érzékszervi jellemzõrõl.
4. Csoportos munkafázisban elkészítették a − konszenzus eredményeként létrejött − mindenki által egyértelmûen értelmezett és érzékelt tulajdonságokat. Az így elkészült
alapprofil elemeihez külön értékelési módszerben is megállapodtak.
Szénsavasság esetében a skála egyik
végpontja a nem jellemzõ, míg a
másik a jellemzõ; fémes íz esetében
a két végpont a gyenge és intenzív
volt; az egyéb megjegyzés esetében
szöveges értékelésben egyeztek
meg a bírálat tagjai.
5. Minden bíráló, a bírálati lapok, és az
elõkészített minták segítségével, az
elõzõekben megállapodott tulajdonságoknak megfelelõen értékelte a
mintákat. Minden pohárban 1,5 dl
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azonos hõmérsékletû minta volt kitöltve az alábbiaknak megfelelõen:
A= Szentkirályi, B = NaturAqua, C =
Nestlé Aquarel, D = Theodora Kékkúti, E = Evian, F = csapvíz. Tehát a
bírálati lapokon egyértelmûen azonosítani tudták a különbözõ márkákat, amelyet az 1. táblázat mutat be.
1. táblázat
Egyénileg kódolt bírálati lapok (kiosztások)
1

B = NaturAqua
754

A = Szentkirályi
316

F = csapvíz
682

C = Nestlé Aquarel
174

D = Theodora Kékkúti E = Evian
538
872
2

rendelethez − értelmében a savas vizek
közé tartozik. A nagy szabad szén-dioxid
tartalmára a szakemberek is többször felhívták a figyelmet, valamint mûszeres
mérések is ezt igazolták (Borszéki 1998;
Lelovics 2005; Nádasi-Udud 2007). A
szénsavasság páronkénti összehasonlításának eredményeit mutatja a 2. táblázat
és az 1. ábra.

2. táblázat
A vizsgált vizek páronkénti összehasonlítása és szignifikáns differenciái a szénsavasság
mint tulajdonság vizsgálatánál
(p = 1% = 99%-os szignifikancia szint, no = nincs a két termék között kimutatható szignifikáns differencia)
Szentkirályi

Naturaqua

Nestlé Aquarel

Theodora

Evian

Csapvíz

Szentkirályi

−

No

no

1%

no

No

no

1%

no

No

NaturAqua

2,206897

−

C = Nestlé Aquarel
127

F = csapvíz
952

Nestlé Aquarel

1,931034

0,275862

−

1%

no

No

A = Szentkirályi
583

E = Evian
842

Theodora

33,44828

35,65517

35,37931

−

1%

1%

Evian

4,724138

2,517241

2,793103

38,17241

−

No

B = NaturAqua
519

D = Theodora Kékkúti
140

Csapvíz

7,965517

5,758621

6,034483

41,41379

3,241379

−

6. A bírálatok helyi hálózatba szervezett számítógépekkel történt, egymástól elszeparált fülkékben. A beérkezett adatokat a BME és a BCE
Érzékszervi Laboratóriumának közös fejlesztésének eredményeként
megszületett ProfiSens szoftverrel
értékeltük.
7. Az eredmények statisztikai értékelése 3 lépésben történt. A bírálati
„lapok” eredményeként megkaptuk
az egyes tulajdonságok összesített
pontszámát, átlagát, szórását. Az átlagértékek segítségével elkészítettük az egyes vizekhez tartozó érzékszervi profildiagramokat. Ezt követte a tulajdonságonkénti (szénsavasság, buborékok mennyisége,
fémes íz, édes íz, sós íz, kesernyés
íz, utóíz) egytényezõs varianciaanalízis. Ennek segítségével megállapítottuk, hogy az adott tulajdonság tekintetében volt-e legalább két
minta, amely egymástól szignifikánsan különbözik. Ahol szignifikáns differenciát találtunk, ott tovább folytattuk a vizsgálatainkat, és
páronkénti összehasonlítást is végeztünk (legkisebb szignifikáns
differencia) módszerével, annak
megállapítására, hogy a további
minták szignifikánsan eltérnek-e
egymástól.
Eredmények és következtetések
A Theodora Kékkúti ásványvíz a szénsavasságot és a sós ízt tekintve minden más
víztõl különbözött. A szénsavasság tekin-
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tetében a Theodora Kékkúti ásványvizet
− 99%-os megbízhatósági szint mellett −
megkülönböztették a bírálók a többi víztõl. Ez azzal magyarázható, hogy csendes
víz ellenére a szabad szén-dioxid-tartalma több, mint 250 mg/l. A természetes
ásványvízre vonatkozó állítások és feltételeik − 5. sz. melléklet a 65/2004.
(IV.24.) FVM-ESzCsM-GKM együttes

Szénsavasság
100
80
60

46

40
20

13

11

11

Szentkirályi

Nauraqua

Nestlé
Aquarel

8

5

Evian

csapvíz

0

Theodora

1. ábra
A vizsgált vizek szénsavasságának átlagos intenzitás értékei

A megkülönböztetésre okot adó sós íz
az összes oldott ásványianyag tartalmat
figyelembe véve érthetõ, mivel a vizsgált
mintákban a Theodora Kékkúti (1490
mg/l) a legnagyobb értéket adta, míg a
többi jóval kisebb értékeket képviselt:

csapvíz 1000 mg/l, Szentkirályi 520
mg/l, Nestlé Aquarel 602 mg/l, NaturAqua 636 mg/l, Evian 309 mg/l. A sós íz
páronkénti összehasonlításának eredményeit mutatja a 3. táblázat és 2. ábra.

3. táblázat
A vizsgált vizek páronkénti összehasonlítása és szignifikáns differenciái a sós íz,
mint tulajdonság vizsgálatánál
Szentkirályi

Naturaqua

Nestlé Aquarel

Theodora

Evian

Csapvíz

Szentkirályi

−

No

No

1%

no

No

NaturAqua

4,689655

−

No

1%

no

No

Nestlé Aquarel

2,310345

2,37931

−

1%

no

No

Theodora

24,2069

19,51724

21,89655

−

1%

1%

Evian

2,172414

2,517241

0,137931

22,03448

−

No

Csapvíz

3,896552

0,793103

1,586207

20,31034

1,724138

−
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Sós íz
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24

26

Evian

csapvíz

2. ábra
A vizsgált vizek sós ízének átlagos intenzitás értékei

A kísérlet eredménye szerint a Theodora Kékkúti ásványvíz és a csapvíz több
tulajdonságban is eltért, ezeket a vizeket
a fémes-, és utóízük miatt különítették el

a Szentkirályitól, a NaturAquatól, a
Nestlé Aquareltõl és az Eviantól, amelyet
a 3. és a 4. ábra mutat be.

Utóíz
100
80
60

46

40
20
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19

41
20

17

0

Szentkirályi
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Aquarel

Theodora

Evian

csapvíz

3. ábra
A vizsgált vizek utóízeinek átlagos intenzitás értékei

Fémes íz
100
80
60
39

40
20
0

19

18

Szentkirályi

Nauraqua

19

18

Nestlé
Aquarel

39

Theodora

Evian

4. ábra
A vizsgált vizek fémes ízének átlagos intenzitás értékei

csapvíz

Akét termékkel kapcsolatban az alábbi
megjegyzéseket tették a bírálók:
− Theodora Kékkúti: „finom, elkülönül a többitõl; megkülönböztethetõ;
nem szeretem, hogy savanyú; legjobban szénsavas; a legfinomabb
víz; finom, a legkarakteresebb íz; az
egyetlen, ami (kissé) szénsavas; jó,
hogy kicsit pezseg, és hogy van íze”.
− csapvíz: „nehéz klóros utóíz; legroszszabb, ez szörnyû; tûrhetõ; élvezeti érték alacsony; semleges, a budapesti
víznek nincs jó íze; ihatatlan, fémes”.
A kesernyés íz tekintetében 99%-os
szignifikancia szinten a következõ termékpárok között volt statisztikailag igazolható különbség: csapvíz-Szentkirályi,
csapvíz-Nestlé Aquarel, csapvíz-Evian
és 95%-os szinten a Theodora-Evian között. Ezt a 4. táblázat mutatja be.
A Theodora és a csapvíz profilja a
szénsavasság és sós ízben mutat eltérést,
különben a két profil lényegében fedi
egymást. Ezt mutatja be a 6. ábra, a vizsgált vizeket leíró profildiagram. Különösen szembetûnõ a Nestlé Aquarel és az
Evian szinte teljesen egyforma profilja,
amit a 7. és 8. ábra mutat be.
A bírálók által minõsített Nestlé Aquarel, Evian, Szentkirályi, Naturaqua, termékmintái között, matematikailag igazolható érzékszervi különbség nincs a
szénsavasság, fémes íz, édes íz, sós íz,
utóíz és buborékosság tekintetében. Érdemes megfigyelni, hogy ezekkel a termékekkel kapcsolatos leírások, megjegyzések is hasonlóak voltak:
− Szentkirályi: „kellemes a fogyasztása; fincsi; teljesen semleges, tiszta
víz ízû; gazdag ízvilág; semleges,
utóíz nélkül”.
− Naturaqua: „elkülönül a többitõl,
megkülönböztethetõ; fincsi; utóízhatás érezhetõ; enyhe szappan íz;
sajátos, édeskés mellékíz; kellemes
fanyar mellékíz”.
− Nestlé Aquarel: „nagyon száraz;
fincsi semleges; selymes”.
− Evian: „nagyon semleges íz; kicsit
savas; desztillált víz ízû, lágy; nagyon selymes; legjobb, nekem ez ízlett a legjobban”.
Összefoglalás
A csendes ásványvizek érzékszervi vizsgálatnak kísérleti eredménye, hogy a
Theodora Kékkúti és a csapvíz a többi
víztõl elkülönült. A Nestlé Aquarel,
Evian, Szentkirályi, Naturaqua, érzékszervileg nagyon hasonlóak voltak, − a
bírálók által minõsített termékminták között − matematikailag igazolható érzékszervi különbség nincsen a szénsavas-
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4. táblázat
A vizsgált vizek páronkénti összehasonlítása és szignifikáns differenciái a kesernyés íz,
mint tulajdonság vizsgálatánál
Szentkirályi
NaturAqua
Nestlé Aquarel
Theodora
Evian
Csapvíz

Szentkirályi

Naturaqua

Nestlé Aquarel

Theodora

Evian

Csapvíz

−
8,827586
1,517241
12,03448
2,241379
17,68966

No
−
7,310345
3,206897
11,06897
8,862069

No
No
−
10,51724
3,758621
16,17241

no
no
no
−
14,27586
5,655172

no
no
no
5%
−
19,93103

1%
No
1%
No
1%
−

Szentkirályi
Nauraqua
Nestlé Aquarel
Theodora
Utóíz
Evian
csapvíz

Szénsavasság
100
80

Buborékok mennyisége

60
40
20
0

Kesernyés íz

Fémes íz

Sós íz

Édes íz

5. ábra. A vizsgált vizek profildiagramja

Szénsavasság

Nestlé Aquarel

80
60

Buborékok mennyisége

Utóíz

Sós íz

80
60

40

40

20

20

Buborékok mennyisége

0

0

Kesernyés íz

Fémes íz

Édes íz

Kesernyés íz
Sós íz

Fémes íz

Édes íz

6. ábra. A vizsgált vizek profildiagramja

7. ábra. Az Evian profildiagramja

ság, fémes íz, édes íz, sós íz, utóíz és
buborékosság tekintetében. Ezt támasztotta továbbá alá, hogy az egyes profilok
(Nestlé Aquarel-Evian), és a termékekkel kapcsolatos megjegyzések is hasonlóak voltak: semleges, selymes stb. Kísérletünkkel bizonyítottuk, hogy a márka
ismeretében az átlagos érzékszervi képességekkel rendelkezõ bírálók érzékszervileg nem tudnak különbséget tenni
az elõbb említett palackozott vizek között. Természetesen a vizsgált ásványvizek értékébõl semmit nem von le ez a kísérleti eredmény, hogy érzékszervi paramétereik között általában nehéz különbséget tenni.
A Theodora Kékkúti ásványvíz, a
szénsavasság és a sós íz tekintetében
minden más víztõl különbözött, amely a

nagy szabad szén-dioxid-tartalmának és
nagy összes oldott ásványianyag-tartalmának köszönhetõ. A bírálói megjegyzésekben is tükrözõdtek ezek a tulajdonságok: „elkülönül a többitõl; megkülönböztethetõ; nem szeretem, hogy savanyú;
legjobban szénsavas; a legfinomabb víz;
finom, a legkarakteresebb íz; az egyetlen, ami (kissé) szénsavas; jó, hogy kicsit
pezseg, és hogy van íze”.
A bírálói válaszok alapján a csapvíz fémes íze, és utóíze miatt elkülönült a
Szentkirályitól, a NaturAquatól, a Nestlé
Aquareltõl és az Eviantól. A csapvizet
egyesek nehéznek, klóros utóízûnek,
legrosszabbnak, szörnyûnek, tûrhetõnek, alacsony élvezeti értékûnek, semlegesnek, rossz ízûnek, ihatatlannak, fémesnek írták le. Természetesen a csapvíz
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A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
2007. november 23-án a „Táplálkozástudomány iskolája” címmel
interdiszciplináris konferenciát tartott
az OÉTI és a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar
az Európa Kongresszusi Központban
A WHO adatai szerint Európában a hét legfõbb
egészségügyi kockázat közül hat a helytelen étrenddel és a mozgásszegény életmóddal függ öszsze. Az
egészséges életmód a nem fertõzõ betegségek megelõzésének legfontosabb eszköze. Az egészségtelen
táplálkozás és a mozgásszegény életmód együttesen
az elhízás és a cukorbetegség kialakulásáért 60%ban, a mell-, vastagbél-, végbél- és prosztatarák keletkezéséért 35%-ban, a szív- és érrendszeri betegségekért mintegy 20%-ban, a mozgásszervi betegségekért 25%-ban tehetõ felelõssé. Az elmúlt évek
hazai statisztikai adatai a szív- és érrendszeri megbetegedésekbõl eredõ halálozások tekintetében kismértékû javulást mutatnak, azonban a daganatos elváltozások növekvõ tendenciát tükröznek. Jóllehet
az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet 2003−2004. évi lakossági táplálkozási felméréseinek eredményei jeleznek némi javulást (pl. telített zsírsavak és a hozzáadott cukor
bevitele csökkenõ, a többszörösen telítetlen zsírsavak fogyasztása növekvõ tendenciát mutat), táplálkozási struktúránk számos területen kívánnivalót
hagy maga után. Az OÉTI gyermekek körében végzett vizsgálatainak eredményei arra utalnak, hogy
már a fiatalabb korosztálynál is megtalálhatók az
egészségtelen táplálkozás egyes elemei, pl. az ajánlást többszörösen meghaladó sóbevitel, melyek a
jövõbeli elváltozások, az elhízás, a keringési és a
mozgásszervi megbetegedések kialakulását megalapozó kockázati tényezõk.
A WHO Elhízásellenes Chartajának (2006. novemberi miniszteriális konferencia, Isztambul)
egyik legfõbb célkitûzése a gyermekkori elhízás
növekvõ trendjének megállítása. Ez év május 30-án
fogadta el az Európai Bizottság a Fehér Könyvet
„A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai
stratégiáról” címen.
A megelõzés két legfontosabb eleme az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás. Nemzetközi vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a cukros üdítõital fogyasztás és a
gyermekkori elhízás között szoros összefüggés
van. Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet táplálkozás-egészségügyi
vizsgálatai alapján (2005/2006 tanév) az általános
iskoláskorú gyerekek több mint 40 százaléka naponta többször is fogyaszt szénsavas, cukros üdítõt.
Az OÉTI Magyarországon elsõként modellprogram jelleggel kéthónapos intervenciót indított
7−10 éves gyerekek körében, amely bevonta az
iskolákat és a szülõket. Ez az oktatásra, valamint az
egészséges választékra terjedt ki. A HAPPY
(Hungarian Aqua Promoting Program in the Young
− Magyarországi vízfogyasztást népszerûsítõ program a fiatalok körében) program a WHO és az
Egészségügyi Minisztérium közötti együttmûködés (Biannual Collateral Agreement) keretében
valósult meg. A program célja részben a résztvevõ
gyermekek folyadékfogyasztási szokásának felmérése volt, valamint az, hogy a kéthónapos komplex program eredményez-e kedvezõ változást,
alkalmas-e arra, hogy hazai jó gyakorlatként országosan elterjeszthetõ legyen. A programban hat
önként jelentkezõ budapesti iskolából 397, 7−10
éves korú gyermek vett részt, az iskolák igazga-

tójának megkeresését, a tanárok tájékoztatását,
valamint a szülõk írásos beleegyezését követõen.
A program során 5415 liter ásványvíz fogyott, a
gyermekek 92%-a naponta legalább egyszer ivott
az osztályban elhelyezett vízbõl. Az oktatás eredményeként jelentõsen nõtt azon gyerekek aránya,
akik a folyadékfogyasztással kapcsolatos kérdésekre a záró kérdõíven már helyesen válaszoltak.
A gyermekek napi folyadékfogyasztását mennyiségileg értékelve, a két legjelentõsebb változás a cukros üdítõital fogyasztás statisztikailag bizonyítható
csökkenése és az ásványvíz fogyasztás növekedése
volt.
„Az egészséges is lehet finom” program 2007.
március 20. és 2007. június 1. között zajlott le az
OÉTI munkatársainak közremûködésével, az
Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Célul
tûztük ki, hogy a résztvevõ általános iskolás tanulók
gyümölcs- és zöldségfogyasztását kérdõíves módszerrel felmérjük, illetve a fogyasztást népszerûsítik, részben oktatással, részben az egészséges választék biztosításával. A program során arra kerestük a választ, hogy az oktatás önmagában változtat-e a gyermekek zöldség- gyümölcsfogyasztási
szokásain, illetve ha az egészséges választék helyben biztosított, ez okoz-e további kedvezõ változást.
Az összesen több mint 70.000 kérdés eddigi feldolgozottsági fázisában megállapítható, hogy a zöldség- gyümölcs helybeni kínálata lényegesen eredményesebb, mint az oktatás önmagában. A program
eredményességét nagymértékben elõsegítette a
pedagógusok, és a szülök pozitív hozzáállása is.
Az iskolák, a pedagógusok, a gyerekek és a szülõk
szívesen fogadták a programot, sõt cégektõl is érkeztek megkeresések a program támogatására.
A két program eredményei alapján úgy tûnik,
hogy egy komplex (oktatás és egészséges választék
együtt), a gyermeket, a szülõket, a tanárokat minél
szélesebb körben megcélzó beavatkozással viszonylag rövid idõ alatt már, ebben az életkorban
kedvezõ változásokat lehet elérni mind a gyermekek tudásszintjének javítása, mind ennek a gyakorlatba való beépülése terén. Reméljük, hogy a jó
gyakorlatnak bizonyuló modellprogramok széles
körben elterjednek, hozzájárulva a gyermekkori
elhízás hazai prevalenciájának csökkenéséhez.
Az egészséges táplálkozás ajánlásainak megfelelõ termékek területén az élelmiszeriparnak kiemelkedõ szerepe van, hiszen például a lakossági
sóbevitel jelentõs hányada a feldolgozott élelmiszerekbõl, származik. Az élelmiszeripar másik fontos cselekvési területe olyan innovatív élelmiszerek
elõállítása, melyek összetevõi hozzájárulnak az evidenciákon alapuló megelõzéshez, mint például a
daganatos, a keringési megbetegedések kockázatát
egyaránt csökkentõ többszörösen telítetlen, omega3 zsírsavak, az élelmi rostok, valamint a fitonutriensek. Az EU e témával összefüggõ Fehér Könyvével
harmonizáló nemzeti táplálkozáspolitika célkitûzései sikeres megvalósításának egyik letéteményese
az élelmiszeripar. Az élelmiszeripari kutatás és
innováció legfõbb iniciátorai a szakterület oktatási,
képzési intézményei. A kutatások lényeges eleme a
táplálkozás-tudomány, az élelmiszer-tudomány és
az élelmiszergazdaság kölcsönhatásainak tanulmányozása a fogyasztók egészségét veszélyeztetõ táp-

lálkozási tényezõk elleni hatékony védekezés és az
egészség-megõrzés, egészség-javítás céljait szolgáló gyártmányfejlesztés lehetõségei kapcsán. E területen kihangsúlyozandó az élelmiszer-fogyasztás,
a humán anyagcsere, az immunrendszer és a genetikai háttér kapcsolata miatt a táplálkozás-tudomány egyik új irányaként kibontakozó táplálkozási
genomika, valamint az élelmiszer-tudomány és
-technológia új feladatai. Annak az igénye, hogy az
élelmiszereket a hagyományos, jól bevált hõkezelés, pasztõrözés helyett olyan módszerekkel tartósítsák, amelyeknél nem lépnek fel a nagyobb hõmérséklet által okozott nem kívánatos változások, a
'70-es évek tájékán kezdett felmerülni. Ezek az eljárások ugyanúgy biztosítják az élelmiszerek biztonságosságát, mint a hagyományosak, de jobban
megõrzik az élelmiszer eredeti, frisshez közeli tulajdonságait, így tápértékét is. Ilyen élelmiszerkezelési lehetõségek, pl. az ún. „sous-vide” (vákuumcsomagoltan fõzött) technológia, a mikrohullámú
melegítés, a módosított légterû csomagolás, az élelmiszerek besugárzással történõ tartósítása, a pulzáló elektromos mezõben történõ kezelés valamint
a nagy hidrosztatikus nyomás alkalmazása. Napjainkban már konkrét példák is beigazolják ezen új
módszerek kedvezõ hatását az élelmiszerek vitamintartalmára, antioxidáns kapacitására, a fehérjék
emészthetõségére, és immunreaktivitásának esetleges változásaira vonatkozóan. Sportoló nemzetként az élelmiszeripari innovációk speciális területe
sporttáplálkozásban alkalmazható élelmiszercsoportok, melyek képesek a sportolók számára biztosítani az áltag-populációtól eltérõ összetételû,
megnövekedett tápanyag-igényt. A zöldségfélék fogyasztása − számottevõ ásványi anyag, vitamin és
rosttartalmuk révén − napjaink korszerû, egészséges táplálkozásának alapja. Hazánk éghajlati, geográfiai adottságai számos zöldség- és gyümölcsfaj
termeléséhez biztosítanak ideális körülményeket.
A megfelelõen megválasztott termelési, tárolási,
élelmiszer-feldolgozási eljárások segítenek megõrizni e hasznos összetevõket a friss és a feldolgozott élelmiszerekben egyaránt, így biztosítva a lakosság számára széles választékot a táplálkozási
ajánlásokban szükségesnek vélt, az eddigieknél nagyobb mennyiségû zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztásához. Az értékes összetevõk mellett azonban egyre többet foglalkoznak az emberi egészségre
ártalmas vegyületcsoportok vizsgálatával is. Az
élelmiszeripari kutatások másik lényeges vetülete a
szervezetre káros vegyületek mennyiségének csökkentése megfelelõ technológiák alkalmazásával.
A szakterület két vezetõ intézménye nem csak
egy konferencia megrendezésére hozta létre csapatát, hanem úgy vélik, a nem-fertõzõ, táplálkozásfüggõ betegségek megelõzése, a felnõttek és a
gyermekek körében egyre nagyobb arányban elõforduló elhízás visszaszorítása érdekében interdiszciplináris összefogás szükséges, melyben a
szereplõk komplex élelmiszer- és táplálkozástudományi látásmódja és eszköztára az akcióprogramok sikerének elengedhetetlen feltétele.
A sajtóanyagot Dr. med. habil. Martos Éva fõigazgató fõorvos (OÉTI) és Dr. Balla Csaba dékán
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi
Kar) készítette.
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A „Balfi ásvány- és gyógyvíz” megismerése és hasznosítása
Dr. Dobos Irma
ÖSSZEFOGLALÓ
A PANNON-MEDENCE

EGYIK LEGRÉGEBBEN ISMERT ÉS HASZNOSÍTOTT BALFI ÁSVÁNYVÍZ FORRÁSCSOPORTJÁRÓL RÉGÉSZETI ÉS ÍRÁSOS EMLÉKEK TANÚSKODNAK.
AZ ÁSVÁNYVÍZFORRÁSOK TERÜLETÉN RÉGÉSZETI LELETEK A RÓMAIAK HASZNOSÍTÁSÁRÓL TANÚSKODNAK. A FÜRDÕ TERÜLETÉN AZ ÁSATÁSOK SORÁN 1900-BAN
EGY CEMENTSZERÛ RÉTEGGEL KÖRBE VETT TÖLGYFA-MARADVÁNYT TALÁLTAK,
AMELYNEK KIVÁJT TÖRZSE AZ ÕSI FORRÁS FOGLALATA LEHETETT. E KÖRÜL EBBÕL
A KORBÓL SZÁRMAZÓ TÉGLÁT, EDÉNYT, ÉS PÉNZT IS TALÁLTAK. TUDJUK, HOGY AZ
ÁSVÁNYVIZET MÁR MARCUS AURELIUS IDEJÉBEN RENDSZERESEN HASZNÁLTÁK,
ÉS A FORRÁSOKAT 180 KÖRÜL FATÖRZSEKBÕL KIALAKÍTOTT FOGLALÁSOKKAL ÁLLANDÓSÍTOTTÁK. A KÖZSÉG FARKASD NÉVEN AZ 1199. ÉVI OKLEVELEINKBEN IS
SZEREPEL
A RÉSZLETES MEGISMERÉST A KÉMIAI ANALÍZIS FEJLÕDÉSE SEGÍTETTE ELÕ.
ELÕSZÖR CSAK A FÜRDÕ ALAKULT KI, MAJD KÉSÕBB A XIX. ÉS A XX. SZÁZAD
FORDULÓJÁN INDULT MEG AZ ÁSOTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉVEL AZ ÁSVÁNYVÍZ PALACKOZÁSA. AZ ELMÚLT SZÁZAD MÁSODIK FELÉTÕL AZUTÁN MIND A FÜRDÕ, MIND A
PALACKOZÓ NAGYMÉRTÉKBEN FEJLÕDÖTT. A FORRÁSOK HELYETT MA MÁR FÚRT
KUTAK ÜZEMELNEK.

INHALT
LAUT ARCHÄOLOGISCHEN UND SCHRIFTLICHEN DOKUMENTE DIE GRUPPE DER
„BALFI” MINERALWASSER-QUELLEN EINE DER AM LÄNGSTEN BEKANNT UND VERWENDET SIND IM PANNON BECKEN. LAUT ARCHÄOLOGISCHEN BEFUNDS BEREITS
DIE RÖMERN HABEN DIE MINERALWASSER-QUELLEN ANGEWENDET. BEI AUSGRABUNGEN IM JAHRE 1900 AN DER GELÄNDE DES JETZIGEN BADES WURDE EIN MIT
ZEMENTARTIGE SCHICHT UMRAHMTEN EICHENHOLZ BECKENSTÜCK GEFUNDEN,
DAS ALS EINFASSUNG DER URQUELLE GEDIENT HÄTTE KÖNNEN. AUS DIESER ZEIT
STAMMENDE ZIEGELN, TÖPFE, UND MÜNZEN WURDEN AUCH DORT GEFUNDEN. BEKANNT IST DASS IN DER ZEIT VON MARCUS AURELIUS DIENTEN DIE QUELLEN
DURCHGEHEND FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERBRAUCH, UM JAHRE 180 WURDEN DIE
QUELLEN MIT BAUMSTÄMMEN EINGEFASST.

Történeti visszatekintés
A Fertõ tó és közvetlen környéke, valamint az attól D-re esõ terület a nyugati
országrész legváltozatosabb vízföldtani
adottságokkal rendelkezõ területe. Kénes, litiumos, szénsavas, glaubersós hideg vizû forrásai, illetve kútjai mellett
ásványvíz jellegû a tó vize is, s alig néhány km-rel keletebbre, Hegykõn már
termálvíz feltárására is lehetõség van.
A Pannon-medence egyik legrégebben ismert és hasznosított balfi ásványvíz forráscsoportjáról régészeti és írásos emlékek tanúskodnak. A fürdõ
területén az ásatások során 1900-ban
egy cementszerû réteggel körbe vett
tölgyfa-maradványt találtak, amelynek
kivájt törzse az õsi forrás foglalata
lehetett. E körül ebbõl a korból származó téglát, edényt, és pénzt is találtak.
Tudjuk, hogy az ásványvizet már Marcus Aurelius idejében rendszeresen
használták, és a forrásokat 180 körül fatörzsekbõl kialakított foglalásokkal
állandósították. A község Farkasd néven az 1199. évi okleveleinkben is szerepel A Pray-kódex 1226-ban feltünteti
Szent Farkas püspök névünnepét, akinek tiszteletére Sopronban és Balfon
templomot építettek és az utóbbi Far-
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DAS DORF ERSCHEINT IN URKUNDEN AUS DEM JAHRE 1199, ALLERDINGS UNNAMEN FARKASD.
DIE ENTWICKLUNG DER CHEMISCHEN ANALYSE HATTE ERMÖGLICHT DIE
SCHÄTZE DER QUELLEN RICHTIG ERKENNEN. ZUERST WURDE EIN BAD AUFGESTELLT, DANN SPÄTER UM DIE JAHRHUNDERTWENDE VON 19. ZU 20. JAHRHUNDERTEN AUS ABGEGRABENEN BRUNNEN STARTETE DIE ABFÜLLUNG DES MINERALWASSERS. SEIT ZWEITER HÄLFTE DES VORIGEN JAHRHUNDERTS ENTWICKELTE SICH SOWOHL DAS BAD ALS AUCH DIE ABFÜLLEREI BEDEUTEND. GEGENWÄRTIG SIND
SCHON GEBOHRTE BRUNNEN IM BETRIEB.
TER

SUMMARY
ARCHAEOLOGICAL AND WRITTEN DOCUMENTS APPROVE, ONE OF EARLIEST KNOWN
AND UTILIZED GROUP OF SPRINGS IN THE PANNON-COVE WERE THE THERMAL
SPRINGS OF BALFI MINERAL WATER. AS ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AROUND
THE SPRINGS HAVE APPROVED, ALREADY THE ROMANS CONSUMED THIS WATER. IN
1900 EXCAVATION WERE CARRIED OUT ON THE SPA AREA AND AN OAK TUB FOSSIL
SURROUNDED WITH A CEMENT LIKE LAYER, WAS FOUND, WHICH MIGHT HAVE BEEN
THE CASING OF THE ANCIENT SPRING. AROUND THIS AREA BRICKS, POTS, AND
COINS WERE ALSO FOUND FROM THE SAME ERA.
IT IS KNOWN, THAT THE THIS MINERAL WATER SOURCE WERE CONTINUALLY UTILIZED ALREADY DURING THE TIME OF MARCUS AURELIUS AND ROUND OF THE AGE
180 THE CASING OF THE WELL HAD BEEN FORTIFIED
THE VILLAGE WAS MENTIONED UNDER THE NAME OF FARKASD IN THE OFFICIAL
DOCUMENTS FROM 1199.
THE PROGRESS IN THE CHEMICAL ANALYSIS HELPED THE DETAILED COGNITION
OF THE WATER. THE SPA,
HAD BEEN FIRST ESTABLISHED, AND LATER AROUND THE TURN OF 19TH TO 20TH
CENTURIES THE BOTTLING OF THE MINERAL WATER HAS BEEN STARTED. AT THE
BEGINNING THE BOTTLING PLANT WAS SUPPLIED BY MINERAL WATER FROM SINKWELLS, WHILE RECENTLY FROM TUBE-WELLS. FROM THE SECOND HALF THE LAST
CENTURY BOTH INSTITUTION ACHIEVED RAPID PROGRESS.

kasd település késõbb Wolffá, majd
Balffá változott. Az 1559-bõl származó
leírásból tudjuk, hogy szakembereket
hozattak Bécsbõl a források felújítására. A kialakított fürdõ Sopron város tulajdona volt és 1567-ben egy fabódét
képeztek ki fürdõháznak. Gamauf soproni történész szerint I. Ferdinánd akkoriban engedélyezte, hogy a fürdõzõktõl
díjat szedjenek be a fürdõvíz használatáért. Ennek eredményeképpen azután
megsokszorozódott a fürdõ bevétele,
...amely május 1-tõl november 1-ig tartott. Fürdõszezon alatt. A fürdõ személyzete egy fürdõmesterbõl és egy
csapkezelõbõl állt. 1656-tól rendszeresített „gyógykovács” a fürdõ egészségügyi felügyeletét látta el. Az 1631-ben
megjelent Scholtz Jeremiás Sopron
város tisztiorvosának 1631. évi kiadványából kiderül, hogy a 16. és a 17. században a Sopron melleti Balf már ismert fürdõhely. Ezután több orvos, botanikus, gyógyszerész foglalkozik a
források és így a fürdõ ismertetésével.
Közöttük meg kell említeni Kitaibel
Pált, Wachtel Dávidot, Boleman Istvánt. Õk kivétel nélkül 2 forrásról tesznek említést, míg Kunszt János 1928ban már 5 forrást említ és közli Hankó
Vilmos vegyelemzését (1899).

A többi fürdõhöz hasonlóan ez is a 19.
században kezdett nagymértékben fejlõdni. A gyógyvízen kívül a fürdõforrás
iszapját és a környék lápképzõdményeit
is felhasználták gyógyításra. Ismert volt
a helyi ivókúrázás is. E század közepén
az emeletes fürdõház földszintjén 14
fürdõkamra van 23 horgany- és 14 fából
készült fürdõkáddal ellátva, az emeleten
pedig 11 lakószoba a vendégek részére.
(Török J. 1859). Wachtel Dávid (1859)
Sopron megye több gyógyvizével
együtt a Zeitschrift für „Natur- und
Heilkunde” címû folyóirat 1858. 24−26.
számában Balfról is megemlékezik.
Késõbb már a fürdõ 32 vendégszobája
14 fürdõszobával rendelkezett (Chyser,
1885). Két év múlva elhanyagolt fürdõnek látta Boleman István, de nem teljesen azonos kiképzésûnek és felszerelésûnek írta le. Szerinte a 16 °C fokos ásványvíz a fürdõt és az ivókúrázó helyet
látta el. A fürdõben 14 fürdõkabint és 20
kádat lehetett találni (1887).
Az 1800-as években az egyik forrást,
az ivóforrást kerek kõfoglalattal képezték ki és fölébe pavilont építettek. Tiszta,
színtelen, élénk könkéneg szagú, kissé
savanyú. 11 R° a hõmérséklete, amikor a
levegõ 15 R°, fajsúlya 1,002. A fürdõ
forrása hosszúkás téglalap alakú „kõme-

Alkoholmentes italok 2007/4
derben” van foglalva, s ebbõl a felszín
alatt csatornán vezetik a fürdõházba.
Würtzler szerint 13 R a víz hõmérséklete, a levegõé 22 R. fajsúlya 1,001.
A kénes forrásokat elõször egy ismeretlen, 1830-ban pedig Würtzler Vilmos gyógyszerész elemezte. Vetter számítása alapján egy polgári fontban
Würtzler szerint van:

Szikhalvag

szállóból átalakított, 20 káddal rendelkezõ fürdõt látta el gyógyvízzel. A Magyar Hidrológiai Társaság 1959-ben
rendezett ankétján Sopron és környéke
hidrológiai viszonyai és a fürdõ fejlesztése szerepeltek a napirenden. Az új fürdõépületet azután 1975-ben át is adták
rendeltetésének.
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felszíni üledékeket nagy összefüggõ területen pliocén és
A balfi vizet égvényes, földes, kénes negyedidõszaki kavicsos, mészkõ-törvíznek tekintették a közölt vegyelemzés melékes homok, agyag, valamint holoalapján és 1900-ba kezdték palackozni. cén tõzeges agyag és tõzeg képviseli.
Több évszázados tapasztalat során 5-fé- Vizsgált területünk a balfi ásványvízre
le beteség gyógyítására találták hatásos- és a határon túl a Deutschkreutz-i részre
nak a balfi vizet és a forrás iszapját is, korlátozódik.
így: „1. csúzos és köszvényes bántalA miocén végén keletkezett É-D-i irámaknál, 2. idült bõrbetegségeknél, 3. a nyú törés azért is jelentõs, mivel e vonal
takhártyák hurutos állapotában, 4. a has- mentén számos ásványvíz lép a felszínüregi zsigerek dugulásaiban, hasüregi re. Hidrogeológiai szempontból emellett
vérbõségben, 5. föveny- és húdkõkor a néhány méteres, esetleg néhány 10 mesetén”. Célszerûnek látszott ekkor, ha a es vetõk is fontos szerepet töltenek be.
tulajdonos, Sopron város a gyógyintéze- Az egyes források, illetve kutak ásványtet fejlesztette volna.
vizének kémiai elemzésébõl, a kitermelAz 1722-bõl származó fürdõépülete- hetõ vízmennyiségbõl és az egyéb paraket 1898-ban dr. Wosinsky István vá- méterekbõl már a korábbi kutatások bisárolta meg és még ebben az évben kor- zonyították, hogy a különbözõ víztartók
szerûsítette. A XX. század elején a für- összeköttetésbe kerülhetnek egymással,
dõház egy részét zárt és fûtött folyosók- de le is zárhatják az egyes víztipusok tekal téli használatra is berendezte a tulaj- rületi elhelyezkedését. Nem véletlen,
donos. A 100 ágyra berendezett mun- hogy a számos felszín alatti ásványvíztikásszanatórium és gyógyító nevelõinté- pus mellett a Fertõ tó is ásványvíz. A
zet az „epileptikusok” részére is ki volt vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a felalakítva (Erdõs, 1911). A második világ- szín alatti víz áramlási iránya általában
háborúban a fürdõt bombatámadás érte, Ny-K-i, illetve délrõl észak felé irányul.
az épületek jó része használhatatlanná A balfi ásványvíz a torton törmelékes
vált (Schulhof, 1957).
üledékben tárolódik, mind a só-, mind a
1948-ban és 1955-ben 5 forráson hõ- gáztartalom eredete a miocén képzõdmérsékletet és vízhozamot mértek a mû- mények ásványos összetételében kereegyetem hallgatói. Az Országos Köz- sendõ, bár a helyi geokémiai folyamatok
egészségügyi Intézet végezte vegyelem- még teljesen nem tisztázottak. A rétegvíz
zésüket és azok mind ásványvíznek mi- nyomás alatti, de ahol hiányzik a vízzáró
nõsültek. 1949-tõl az Országos Balneo- fedõ, ott a nyomás jelentõsen csökken.
lógiai Kutató Intézet munkatársai vizs- Ez a jelenség makro-méretekben a Magálták az István-, a Mária-, a Wolf- gyar-medence egyéb területein is igazolt
gang-, a Péter-, a János- és a Fekete-for- (Duna-Tisza-köze, Nyírség stb.).
rás paramétereit. 1975-ig a Fekete-, a
A források hozamára pontos vízméréMária- és az István-forrás a bányász si adat nem áll rendelkezésre. A fürdõte-

lep forrásának (István, Mária, Wolfgang, Péter, Fekete, János) összhozama
az 1960-as évek eleji mérések szerint
50−100 l/min. Feltehetõen a repedezett
falú forrásmedencék elõsegítették nagyobb mennyiségû víz elszökését, így a
források hozamát 150−200 l/min-ra is
lehetett becsülni.
Kutatás és feltárás
Az 1969-ben megindított ásványvízkutatás elsõsorban a gyógyfürdõ területére
korlátozódott, majd az 1970-es években
a palackozóra is kiterjedt. A hidrogeológiai kutatást elsõsorban a tervezett új,
korszerû fürdõ és palackozó biztonságos vízellátása indokolta. A változó vízmennyiség és kémiai összetétel mellett
mindkét vízfelhasználó helyen több alkalommal súlyos kifogás merült fel a
víz szennyezettsége miatt is.
A kutatásban és a feltárásban a Földmérõ és Talajvizsgáló Iroda, illetve Vállalat és a Vízkutató és Fúró Vállalat vett
részt. A kedvezõ kutatási eredmények
alapján a gyógyfürdõ részére 1973−
1974 között 3 kutat képeztek ki. Az 1.
sz. kút a Fekete, a 2. sz. kút a Silvanusés a 3. sz. a Farkasd-forrás nevet kapta.
A „források” közül a legkisebb mélységû a Farkasd-forrás (12,0 m), a legnagyobb a Fekete-forrás (35,0 m). A felszínközelben 4−5 m-ig negyedidõszaki,
majd 15−20 m-ig bizonytalan korú
(pliocén vagy miocén) üledéket, végül
miocén lajtamészkõ, homokkõ, márga
sorozatot harántoltak a fúrások. Mindhárom kút különbözõ mélységben (6,0−
9,5; 17−28 és 20−30 m között) tárt fel
vízadó szintet, s ezeket 200 mm θ-jû
PVC szûrõvel nyitották meg. A tengerszint feletti magasságtól és a fedõréteg
kõzettani kifejlõdésétõl függõen a felszín alatt vagy a felszín felett maradt a
nyugalmi szint. A próbaüzemeltetés során a kutakból összesen 900 l/min
mennyiségû ásványvizet lehetett kitermelni, de ennek csak egy kis hányadát
(280 l/min) vette a fürdõ igénybe.
A palackozáshoz a 20. század elejétõl
egy 4,5 m mély 1,0 m θ-jû betongyûrûvel kiképzett kút szolgáltatta az ásványvizet. 1944-ben a palackozó használhatatlanná vált ugyan, de a közvélemény
kívánságára 1951-ben Sopron város V.B.
döntésére a kutat felújították és palackozásra hordókban szállították az ásványvizet a soproni Ásvány- és Szikvízüzembe. Késõbb azután a jelenlegi üzem területén folytatták a palackozást. A kisipari
módszerekkel felszerelt üzem a „Balfi lithiumos ásványvizet” kizárólag Sopronban értékesítette, majd amikor a GyõrSopron megyei Szikvíz, Üdítõitalgyártó
és Szeszfõzde Vállalat üzemeként mûködött, akkor az 1,5 és a 0,5 l-es csatos
üvegekben töltött ásványvízzel már
Gyõr-Sopron és Vas megyét is ellátta.
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Alkoholmentes italok 2007/4
A gazdaságtalan termelés és a kereslet
növekedése rövidesen a palackozás
visszatelepítését indokolta. Az 1960-as
években azután újabb nehézségek merültek fel. A „Balfi lithiumos ásványvíz”
mennyiségét és minõségét a környék beépítettsége, a mezõgazdaság kemizálása
és a szennyvíz helytelen elhelyezése károsan befolyásolta . Fõként a szennyezõdés miatt az egészségügyi szervek
többször leállították a palackozást. Ilyen
körülmények között a minõségi és a
mennyiségi igényeket már csak fúrásos
kutatással és új kutak létesítésével lehetett kielégíteni. A kutatás (1973−1974 és
1977−1978) után 2 kutat létesítettek és
befejezõdött az épület-rekonstrukció is
központi fûtéssel, szociális létesítményekkel, raktárral és mûhellyel ellátva.
Kialakították a belsõ védõterületet is.
Az ásvány- és gyógyvíz
származásának kérdése
Jogosan felmerülhet a kérdés, hogy vajon ez a sokféle kémiai összetételü, sokféle hatásmechanizmussal rendelkezõ
különleges összetételû víz vajon milyen
földtani, geokémiai hatásnak, folyamatnak a következménye. Ha röviden
akarunk rá válaszolni, akkor azt kell
mondani, hogy az ásványvíz jellegét
meghatározhatják egyrészt a különbözõ
ásványtani összetételû kõzettani viszonyok, a terület szerkezeti viszonyai,
amely a kisebb vagy a nagyobb mélységbõl az utánpótlódást biztosíthatja,
vulkáni utóhatás, a morfológiai helyzet,
a csapadék-viszonyok s nem utolsósorban a felszínközeli tõzeges, lápos képzõdmények bomlása. A kutatók általában különbözõ felfogást képviseltek.
2003 és 2004 között Tósné Lukács
Judit hidrogeológus mérnök színvonalas kiállításban hatásvizsgálatot végzett.
A munkába bedolgozott az AQUAPLUS Kft. Hidrogeológiai Irodája is és
kizárólag a Palackozó hidraulikai-hidrodinamikai viszonyait értelmezve készült egy térinformatikai rendszer, egy
numerikus felszín alatti áramlási modell
és ennek alapján határozták meg a palackozó hatásterületét, utánpótlódási
viszonyait és kijelölték a védõidomot.
Elõször földtanilag sikerült tisztázni
az egymásra hatás lehetõségét. Ehhez
radio-magneto-tellurikus felszíni geofizikai mérést is igénybe kellett venni, s
ez kimutatta, hogy a két terület, tehát a
gyógyfürdõ és a palackozó között két
tektonikai vonal határolja azt a kiemelkedett ópaleozoós rögöt, amely biztos
gátat jelent a két rendszer egymásra hatása szempontjából. A vizsgálatból kiderült, hogy az utánpótlódás nem a rétegeken keresztül, hanem a vetõk mentén
történik. Mind numerikusan, mind számítógépes modell segítségével feldolgozott adatok igazolták, hogy a két vízbázis önállóan, hidraulikai-hidrodina-
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mikai rendszerben termel. Az elvégzett
kutatás eredményét úgy lehet összefoglalni, hogy a két terület víztermelése
nincs egymásra hatással és a mérési
eredmények és a számítógépes szimulációk igazolták, hogy a két rendszer
nincs egymással kapcsolatban.
Az ásvány- és gyógyvizek
kémiai jellege
A fürdõ és a palackozó 11−13 °C hõmérsékletû ásványvize sok tekintetben azonos, mégis bizonyos vonatkozásban eltérõ jelleget mutat. Az elsõ ismert vegyelemzést 1847-ben Würztler gyógyszerész végezte és különféle betegség kezelésére javasolta a balfi vizet. A következõ
elemzés Hankó Vilmostól származik és
elemzése szerint a balfi a lithiumos vizek
között elõkelõ helyet foglal el (Erdõs,
1911). Míg a Fekete-forrás alkáli-hidrogén-karbonátos, addig a másik kettõ kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos ásványvíz. Mivel a szulfidkén-tartalom jóval meghaladja az 1 mg/l mennyiséget, ezért mind a három „gyógyforrás”
(Fekete, Silvanus és Farkasd) a kénes
vizek csoportjába tartozik. Az összes
oldott anyagtartalom 1000 mg/l körüli.
A palackozó két kútja alkáliákat is
tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos savanyúvíz, s a 2.
sz. emellett még 1,0 mg/l szulfidkenet is
tartalmaz. E különbség tette lehetõvé,
hogy kétféle ásványvizet hoztak korábban forgalomba. Bár mindkét ásványvíz
szabad CO2-tartalma meghaladja az
1000 mg/l-t, mégis szénsavval dúsítják,
amely az üdítõ hatást fokozza és biztosítja a víz konzerválását. A fürdõ kútjaitól eltérõen itt mindkét víz összes oldott
anyagtartalma megközelíti a 3000 mg/l
mennyiséget.
A palackozó közelében levõ „Savanyúvízû-forrás” vize már az alkáli-hidrogén-karbonátos ásványvizek csoportjába
tartozik jelentõs kalcium- és magnéziumtartalommal. Szabad szénsav tartalma
mindössze 700 mg/l körüli és bromidot
és jodidot is tartalmaz. Az összes oldott
anyag eléri a 2400 mg/l mennyiséget.
A balfi ásványvízhez hasonló jellegût
lehet találni Ruszton és Kópházán, az
osztrák irodalomban Mörbisch I.-Caroline tipusként ismert.
A gyógyító ásványviz
Sopron város fürdõfejlesztése után a
belügyminiszter 1900-ban gyógyfürdõvé nyílvánította a balfi fürdõt. Az elsõ
világháború alatt reumás katonák, majd
OTI-tagok, fõként a brennbergi bányászok találtak itt gyógyulást, de fizetõ
vendégeket is fogadott a fürdõ. A második világháború után kizárólag ambulans betegek kezelésére volt lehetõség.
Több évszázados tapasztalat és tudományos vizsgálati sor alapján − fõként a

soproni orvosok − bizonyították be,
hogy a gyógyvízbõl elsõsorban a szulfidkén fejti ki hatását a bõrön, a légutakon és a bél nyálkahártyáján keresztül. A kén a szervezetben a kötõszövet, a
porc és a csont felépítésében játszik fontos szerepet. A reumás szervezet kéntartalmát fokozza, az oxidációs folyamatokat elõsegíti, a szervezetre élénkítõleg
hat, tehát komplex hatást fejt ki.
Javasolják a balfi vizet az orvosok
mozgásszervi (degenerativ ízületi, degenerativ gerinc, Morbus Bechterew,
lágyrész-reumatizmus, mozgásszervek
posttraumás betegségei, arthritis urica
és ortopédiai betegségek, valamint
krónikus neuritis és neuralgia esetén.
Belsõ kezelés, tehát ivókúra formájában a palackozott ásványvíz rendszeres
fogyasztása elõsegíti a gyomor, a bél és
a vese normális mûködését, a sejtek regenerációját, erõsíti a csontozatot. Melegüzemi védõitalnak is jól bevált, borral
és szörppel üdítõ hatása még fokozható.
A gyógyfürdõ szolgáltatásai
A második világháború pusztítása következtében a fürdõbõl csak néhány
épület maradt meg, közöttük a 17. században épült barokk mûemlék jellegû
kastély, amely ma a gyógyidegenforgalom célját szolgálja. „Külföldi betegeket ellátó osztály”-ként. 1975-re
elkészült a 6 emeletes modern, 650
ágyas fürdõszálló, ahol a legkosszerûbb gyógyító eszközökkel és 24 fõs
létszámmal megindult a gyógyítás.
A fokozatosan bõvülõ szolgálttásokkal
együtt 1984-re a személyzet létszáma
39-re növekedett. A kádfürdõhöz a 34
oC-os termálmedencéhez, a szénsavas
és az elekteromos fürdõhöz, a vízsugármasszázshoz, az inhaláláshoz gyógyvizet használnak. A vízgyógyászati kezeléseket jól kiegészíti az elektro-, a fotóés a mechanoterápia. Új létesítmény a
tisztasági fürdõ. A hideg gyógyvíz melegítése és elvezetése zárt rendszerben
történik, így változatlan kémiai összetételben jut el a felhasználó helyekre.
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