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1975. április 4. Prof. dr. Holló János akadémikust, a Központi Kémiai
Kutatóintézet igazgatóját, szerkesztőbizottságunk tagját 
az Állami Díj I. fokozatával tüntették ki. (Szerk.)

1975. április 7. dr. Pálos Tibor és Dávid István előadása a FÉVI-ben ,,A 
gépi betakarításéi nyersanyagokról” címmel. (MTE elő
adás) (W. A.-né).

1975. április 21. Koncz Imre előadása a FÉVI-ben ,,A konzervipari nyers
anyagokról és eszközökről” (MTE előadás). (W. A.-né)

1975. április 28. A békéscsabai MÉVI-ben előadást ta rto tt Szarvas Tibor-' 
(KÉVI): „Műszeres vizsgálatok élelmiszeripari nyersanya
gok átvételénél” címmel. (R. Ä.)

1975. május 5. dr. Wágner Attiláné (FÉVI) előadása „Konzervipari ter
mékek mintavétele, vizsgálata és minősítése” címmel (MTE 
előadás). (Szerk.)

1975. május 12, Konzervipari higiéniai napokat rendeztek Nagykőrösön, 
13, 14. ahol dr. Fábry Ilona (K É V I) ta rto tt előadást „Spórás bak

tériumok számának alakulása húsos élelmiszerek gyártása 
során” , majd Soóki Tóth Ágnes, Ligeti Mária és Szabó Ferenc- 
né (K É V I) „Élelmiszerszennyező és szintetikus élelmiszer”  
adalékok hatásának értékelése a sejtek genetikai anyagára 
és dr. Fábry Ilona és Lendvai Ildikó (K É V I) „Paszírozott 
paradicsom-nyerslé gyártás higiéniájának ellenőrzési mód
szere” címmel. (R. Á.)

1975. május 15. A MÉM Élelmiszeripari Tudományos Tanácsa dr. Szalóczy 
Bálint főosztályvezető elnökletével május 15-én tárgyalta 
az objektív minősítés és a minősítő módszerek helyzete a 
gabonagazdaságban c. tanulmányt a Sütőipari Kutató 
Intézet összeállításában. A tanács elismerését fejezte k i a 
tanulmány készítőinek, s megállapította, hogy fogyasztó 
centrikus szemlélettel, jó áttekintést adott a vertikum 
minőségi problémáiról. A helyzet elemzése és a nagyszámú 
hozzászólás nyomán kikristályosodott, hogy háromlépcsős 
ágazati feladattervet kell végrehajtani a megoldás érde
kében: 1. rövid, kb. kétéves kutatási program keretében 
tisztázni kell a jelenlegi csaknem 30-féle értékelt tulajdonság 
egymás közötti és a számításbavehető néhány alap para
méter közötti korrelációját, s ezek alapján kiválasztani a 
kevés számú egységes mérőmódszert. 2. E módszerekkel 
objektív minősítéses kísérleti átvételt kell szervezni — 
anyagi következmény nélkül — az ország néhány körze
tében 4 — 5 évjáraton át; a minősítő módszerek közgazdasági
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hátterének tisztázására. Ez az időszak egyben a szabvá
nyok előkészítésének ideje is. 3. Az üzemi kísérletek alapján 
lehet véglegesíteni a mérő módszereket, megállapítani a 
szabványok minőségi határértékeit és az osztályos árakat. 
Erre az időre létre kell hozni a szelektált minőség átvételé
hez szükséges tárolási, kezelési körülményeket. (К- K-)

A Konzervipari Vállalatok Trösztje minőségfelügyeleti és 
Ellenőrzési Főosztálya szakmai vetélkedőt szervezett a 
minőségi színvonal növelése érdekében. (W. A.-né)

A KÉVI-ben dr. Kovács József ta rto tt előadást a hazai 
élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetek működési 
területéről, hatásköréről, munkájukkal kapcsolatos követel
ményekről stb., majd Lendvai Ildikó a minőségi mutató 
rendszereket ismertette. (R. Ä.)

dr. Gomola György előadása a FÉVI-ben „Élelmiszeripari 
jogszabályok, rendelkezések, érvényesülések” címmel (MTE 
előadás). (W. A.-né.)

A MÉTE pécsi előadóülésén dr. Nedelkovits János (B. M. E.) 
a „Korszerű élelmiszervizsgálati módszerekről”  és dr. Kovács 
József (KÉVI) „Fémion szennyeződések, hatásaik az élelmi
szerekben és vizsgálatuk”  címmel ta rto tt előadást. (Szerk.)

Prof. dr. Hans Klaushofert, a bécsi Kertészeti Egyetem Élel
miszertechnológiai Intézetének vezetőjét az élelmiszer- és 
erjedéstechnológia fejlesztése terén elért tndományos érde
meiért az Osztrák Élelmiszer- és Erjedéstechnológusok Egye
sülete (V. Ö. L. G.) tiszteletbeli tagjává választotta. (Szerk.)

23. dr. Fábry Ilona a KÉVI-higiéniai továbbképző tanfolyamán 
ta rto tt előadást „Növényi élelmiszerek feldolgozásának 
mikrobiológiai és higiéniai vonatkozásai” címmel. (R. A.)

A KÉK1 kollokviumán Lóránt Béla (FÉVI) ta rto tt elő
adást „Hús vízkötőképességének vizsgálata termogravi- 
metriás módszerrel” címmel (W. A.-né).

A KÉVI-ben dr. Kovács József a külföldi minőségellenőrzési 
rendszereket és Lendvai Ildikó a minőségmutató képzés 
matematikai-statisztikai módszereit ismertette. (R. Á.)

július 3-ig: az IUPAC Erjesztőipari Szekciójának „5. Nemzetközi 
Erjesztőipari Szimpózium 1976” színhelye a Berlini Kong
resszusi Csarnok. Áfeghívó igénylése: The Secretariat Fifth 
International Fermentation Symposium c/o Institu t für 
Gärungsgewerbe und Biotechnologie D —1000 Berlin 65 
Seestrasse 13. (Szerk.)
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