
Dr. Gárdonyi Rudolfné

A Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet munkatársa 1974. 
december 30-án hosszú betegség után fiatalon elhunyt. Az Intézetnek csak né
hány éve vo lt tagja, de élete során 30 évet tö ltö tt a Főváros szolgálatában. 
Munkatársainak és volt munkatársainak szeretete és megbecsülése képezte 
mindig szolgálatrakész és segítő alaptermészetének fő jellemvonását. 1973-ig 
(amíg az Élelmiszervizsgálati Közlemények a Fővárosi Élelmiszerellenőrző 
és Vegyvizsgáló Intézet kötelékébe tartozott) a szerkesztőségnek is jelen
tős segítséget nyú jto tt a folyóirat kiadásával és terjesztésével kapcsolatban.

Mély megilletődéssel és őszinte szeretettel veszünk fájó búcsút a szorgalmas, 
igyekvő, igazságos és segítenikész munkatársunktól, megőrizve a mindig mo
solygó és vidám Editkénk emlékét.

K. J.

25 éves a Szeszipari Kutató Intézet

A ,,Szeszipar” 1974. évi 3. száma a Szeszipari Kutató Intézet 1949. évi alapí
tásának huszonötödik évfordulóját ünnepli. Ez alkalommal dr. Gyimesi János 
a Szeszipari Vállalatok Trösztje vezérigazgatója köszönti a jubiláló intézetet.

Az Intézet történetének rövid áttekintése után az Intézet mai és egykori 
munkatársai ismertetik a teljesített feladatokat és az Intézet által végzett mun
kát az egyes szakterületek szerint: szeszgyártás melaszból, keményítőtartalmú 
nyersanyagokból, sütő-és takarmányélesztő, szeszes és üdítőitalok, ecet, kemé
nyítő stb. előállítása. A jubileumi szám beszámol az Intézet egyéb tevékenysé
géről, minőségellenőrzés, szabványosítás, vizsgálati módszerek fejlesztése stb. is.

Az Intézet munkatársainak tevékenysége, illetve e tevékenység irodalmi 
eredményei hazánk élelmiszeripara és élelmiszeriparának fejlesztése tekintetében 
kiemelkedő szerepet játszanak, amit a füzet befejező részét képező részletes 
bibliográfia igazol.

KOTTÁSZ JÓZSEF 
szerkesztő

95



Szerkesztőségi közlemény
olvasóinkhoz, szerzőinkhez és lektorainkhoz

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1973. évi X IX . kötete 357-60. oldala 
irányelveket közölt a folyóirat cikkeinek, referátumainak stb. megírásával kap
csolatban, kérjük szerzőinket hogy dolgozataik megírásánál az irányelveket ta rt
sák szem előtt.

A közlés céljából beküldött dolgozatok beérkezésének időpontja illetve ennek 
megjelölése a szerzők kutatási eredményei elsőbbségének elismerése érdekében 
történik a nemzetközi szerzői jog figyelembevételével.

A szerkesztőség a közlésre beküldött dolgozatok lektorálására szaklektorokat 
kér fel. A lektori vélemény beérkezte után a dolgozatok általában a beérkezés 
sorrendjében kerülnek közlésre.

Kérjük szerkesztőinket, hogy a szerkesztőséghez csak eredeti (még nem pub
liká lt) dolgozatokat küldjenek meg. A dolgozatok címének megváltoztatása 
lényeges tartalm i változás nélkül nem jelent eredeti közleményt!

A kéziratok csak első példányok lehetnek (nem lehetnek másolatok!)
■ A lap szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagjai ill. külső munkatársai több 

külföldi szakfolyóirat részére készítenek referátumokat. A referensek a külfö ld i 
szerkesztő felkérésére készítik a magyar szakdolgozatokról szóló beszámolókat. 
A referátumban azonban megjelölik, hogy a szerző dolgozatát egy másik hazai 
folyóiratban már publikálta.

Kérjük lektorainkat, hogy véleményüket lehetőleg egy naptári hónapon belül 
alakítsák ki, akadályoztatásuk esetén pedig írásban értesítsék a szerkesztőt, 
hogy a lektorálást nem vállalják. Az írásbeli lektori felkérésre vonatkozó vála
szukat ugyancsak írásban közöljék — lehetőleg ne kézírásos lábjegyzet formá
jában —, ugyanis a szerkesztőség a lektori véleményt nyilvános vita alapjának 
tekinti és erre való tekintettel a lektor véleményét vagy véleményének lényegét 
a szerzővel — esetleg eredetben -  közli. A szerző és a lektor között felmerülő 
véleménykülönbség esetén pedig a szerkesztő más szakértő (,,szuperlektor” ) 
véleményét is kikéri a dolgozatra vonatkozólag a folyóiratban történő közlés 
előtt.

E szerkesztői megjegyzés csak a nemzetközi sajtójogban még gyakorlatlan 
lektorainkra vonatkozik, mert lektoraink fő tömege (akadémikusok, Kossuth- 
dijasok, a kémiai tudományok doktorai stb.) lektori véleményeiket mindenkor 
egyértelműen alakítják ki a szerkesztő felkérésére és azt megfelelő formában 
közük, kiknek tárgyilagos és nagyértékű önzetlen tevékenységéért ezúton is 
köszönetét mond

a szerkesztő
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