Második hírlevél: értesítés

2022 XXVIII. FAVA konferencia

Tisztelt Kolléga!
A “Felszín Alatti Vizekért” Alapítvány Kuratóriumának nevében értesítem arról, hogy 2022-ben is
megrendezésre kerül
Siófokon, a Hotel Magistern-ben az
„Almássy Endre, XXVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről”
melynek időpontja: 2022. szeptember 14-15. (szerda-csütörtök)
A konferencia gyakorlati tudnivalóit (szakmai program, jelentkezési lap, szállás és étkezés stb.) a
következő hírlevélben tesszük közzé augusztusban. Ezt követően a konferencián való részvételét
2022. augusztus 22-ig szíveskedjék jelezni e-mailben,
Tóth Sándor részére e-mail: fava@kdtvizig.hu.
A konferencia javasolt témakörei: országos feladatok; módszertani és oktatási kérdések, regionális
és lokális vizsgálatok, esettanulmányok Ez évben a kuratórium különös figyelmet fordít a 2022 évi
Víz Világnapi központi rendezvény témájára, mely a „Láthatóvá tenni a láthatatlant” címmel került
megrendezésre, a felszínalatti vizekkel való
gazdálkodásról. Az itt elfogadott ajánlások
témakörében vár előadásokat az alapítvány kuratóriuma! Az ajánlásokat értesítőnkhöz
mellékeljük.
A 15 perces előadásokra vonatkozó javaslatokat ezekhez igazodva várjuk. Az előadások 0,5-1 A/4
oldalas összefoglaló ismertetőjét, vagy az előadás teljes anyagát a következő formában várjuk: 12-es
betűméret Times New Roman betűtípus (sorkizárt, szimpla sorköz, normál betűköz), a címet és a
szerzőt félkövéren, a szervezetet (végzettséget), valamint az elérhetőséget (cím, tel., e-mail) alatta
dőlt betűkkel megadva. A beküldött anyagokat .doc formátumban várjuk. A megtartandó előadásokat
ezek közül választjuk ki úgy, hogy a vitára elegendő idő álljon rendelkezésre, s erről visszajelzést
adunk. Valamennyi ismertetőt feltesszük a FAVA honlapra, azokat is, amelyek nem kerülnek
előadásra.
Az előadások anyagát Szabó Péter címére (fava@kdtvizig.hu) 2022. június 15-ig kérjük
megküldeni.
A kuratórium szándéka, hogy vita fórumokat is tartson a konferencián, több témában, melyek az
elmúlt időszakban legérzékenyebben érintették a szakmánkat. E témákat a programban fogjuk
szerepeltetni.
A konferencia szállás, étkezés (ebéd, vacsora) költsége a résztvevőket terheli. Ennek pontos
összegét a következő körlevélben adjuk meg.
Ezen felül a XXVIII. konferencia minden résztvevőjének regisztrációs díjat kell fizetnie.
A regisztrációs díj 6000 Ft/ fő, melyet a jelentkezéssel egy időben kell befizetni.
A részletes információkat a következő hírlevélben és a www.fava.hu honlapon fogjuk közölni.
FONTOS!!!
Kiemelt dátumok:
Az előadások anyagának megküldése:
2022. június 15.
Jelentkezés a konferenciára, regisztráció befizetés:
2022. augusztus 22.
Kamarai továbbképzés:
Az alapítvány lehetőséget kíván biztosítani a résztvevő, mérnök kamarai tagok számára, hogy
a konferencia részükre szakmai továbbképzésnek számítson.
2022. évben a FAVA továbbra is támogatja az MHT BTSz és az MEMFK által indított poszter
pályázatot, melynek részletei a későbbiekben kerülnek kiírásra. A benyújtás határideje várhatóan
szeptember 3. lesz.

Székesfehérvár, 2022. május 16.
Szívélyes üdvözlettel:
a Kuratórium megbízásából
Tóth Sándor
kuratóriumi titkár
A jelen értesítés a www.fava.hu honlapunkon is megtalálható.

