
Geográfus Hírlevél XLVII. 

 

 17 

 

 
 

 

XIX. Székelyföldi Geológus Találkozó – Borszék 

 

 

 

 Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy 2017. október 27-29-én Borszéken kerül megrende-

zésre a XIX. Székelyföldi Geológus Találkozó. Korábban Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, 

Székelyudvarhely, Barót, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Várfalva, 

Székelykeresztúr és Kovászna adott otthont ennek a szakmai és baráti rendezvénynek. 

Megmaradva a több éve elhatározott vándor-jelleg mellett, első alkalommal hívunk mindenkit 

Borszékre. 

 

A Találkozó, a korábbi rendezvények hagyományait őrizve a következő alapcélokat tűzte ki: 

- fórumot teremteni a székelyföldi és az innen elszármazott, illetve a magyarországi és 

más államokbeli magyar (és nem csak) szakembereknek a találkozásra és 

tapasztalatcserére; 

- lehetőséget kínálni a Székelyföld földtanával foglalkozó szakembereknek munkásságuk 

bemutatására; 

- alkalmat adni a fiatal, kezdő szaktársainknak a bemutatkozásra, ismerkedésre; 

- előmozdítani a kapcsolatépítést hallgatók, kutatók és kutatócsoportok között. 

-  

Mindamellett szeretnénk a találkozóknak egy új impulzust is adni. 

 

A Találkozó tervezett programja: 

- 2017. október 26, csütörtök: regisztráció; 

- 2017. október 27, péntek: szakmai kirándulás; 

- 2017. október 28, szombat: előadások; 

- 2017. október 29, vasárnap: hazautazás. 

 

A Találkozó kiemelt témaköre a helyszín és környezete geológiájához kapcsolódik: 

- Metamorf kőzetek és ásványok, a Keleti Kárpátok kristályos-mezozoós területének 

szerkezetföldtana, Ditrói alkáli masszívum, borvizek, travertin/mésztufa, utóvulkáni 

tevékenység, tőzeg, 

- mindamellett lehet jelentkezni más, Székelyföld témájú vagy Székelyföldhöz kapcsolódó 

kutatási eredményekkel is.  

 

Fontos! 

 
A szervezők, a Találkozó hagyományait követve, olyan előadók jelentkezését várják, akik 

kutatási célterülete vagy előadásuk tárgya a Székelyföld egészét, azon belül lehetőleg a 

Székelyföld északi részét érintik, vagy azzal kapcsolatosak. Amennyiben az előadásokra szánt 

időkeret lehetővé teszi, az Erdélyi-medencéhez kapcsolódó előadásoknak is igyekszünk helyet 

biztosítani. Továbbá, minden más területtel - de valami módon a Székelyfölddel akár analógiák 
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szintjén – kapcsolatos kutatást szívesen fogadunk, ezek bemutatására lehetőség kínálkozik a 

poszter kategóriában. Székelyföldhöz semmilyen módon nem kapcsolódó dolgozatokat nem lesz 

módunkban elfogadni. 

A találkozók hagyományához híven, a részvétel nincs bemutatandó dolgozathoz kötve. 

Minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel várunk és fogadunk előadástól függetlenül.  

 

Ezúttal szeretnénk az előbbieknél nagyobb teret és több időt szentelni a Székelyföld 

geológiájához kapcsolódó és a székelyföldi geológusokat közelebbről/specifikusan is érintő 

problémakörre, valamint a Találkozó jövőjéről, kutatási és szervezési stratégiáról is bővebben 

elbeszélgetni a résztvevőkkel abból a célból, hogy kialakítsuk a Székelyföldi Geológus Találkozók 

sajátos, minden mástól megkülönböztethető, arcélét és távlati szakmai célkitűzéseit. A szakmaiság 

terén szeretnénk előbbre lépni a jövőben. Ehhez kérjük hozzájárulásotokat, akár bemutatandó 

előadások keretében is:  

 

A Találkozó szervezője: 

 

Koch Antal Földtani Társaság és a Geotech KFT. 

 

 
  


