
Szakmai személyi hírek

1975. jú n .4  — 5. A Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasá
gának Élelmiszerhigiéniai Szakosztálya „Az élelmiszerhigiénia és a környezet- 
védelem” témakörben symposiumot rendezett Zalaegerszegen. A kétnapos 
rendezvény keretében megemlékeztek Breuer Albert és Semsey Géza professzo
rokról, az élelmiszerhigiénia kiváló magyar művelőiről, majd előadások hang
zottak el — többek között — az alábbi témakörökben: Élelmiszerhigiéniai 
szervezési kérdések és a környezetvédelem ( Bíró Géza, MÉM); maradványok az 
állati eredetű termékekben ösztrogén és gesztogén anyag adása esetén (G. 
Scheibner, NDK); a hűshigiéne környezetvédelmi vonatkozásai ( Takács János 
HÁESZ); idegen (vegyi) anyagok élelmezésegészségügyi és környezetvédelmi 
kérdései (Cieleszky Vilmos, OÉT1); fém- és peszticid maradékok az élelmisze
rekben (Hertelendy György M ÉVI, Zalaegerszeg); biológiailag aktív maradvá
nyok jelentősége a húsban és húskészítményekben (Takács János, Simonfjy 
Zoltán és Horváth Ferencné, HÁESZ); az élelmiszerek forgalmazásának mű
szaki-higiéniai feltételei ( Berezvai Ferenc, TF); és az élelmiszerhigiénia és a 
szabványosítás összefüggései (Szakái Sándor TF).

(Sz. S.)

1975. június 19. A Magyar Szabványügyi Hivatal Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Főosztálya szakbizottsági elnöki értekezletet tarto tt, melyen Sütő Kál
mán, a hivatal elnökhelyettese adott tájékoztatást a hazai és nemzetközi szab
ványosítási és minőségügyi kérdésekről, majd Marosi József osztályvezető ismer
tette a szabványosítás 1975. évi tervének alakulását és az ötéves terv feladatait.

(Szerk.).

1975. jú l. 4 — 9. Az Állatorvosok Világszövetsége Thesszalonikiben Görögor
szágban tartotta meg XX. kongresszusát, amelynek munkájában magyar küldöt
tek is részt vettek. A kongresszus egyik fő témája volt a világ hústermelésének hely
zete és perspektívái, különös tekintettel az állati fehérjékkel való ellátottság meg
javítására. Élelmiszerhigiéniai kérdésekről ,,Az állati eredetű termékek higiéni
ája” szekcióban több napon át fo lyt a vita, főként a felületi vizek szennyezett
ségéről, valamint a takarmányozásban és orvoslásban felhasznált biológiailag 
aktív vagy toxikus anyagokról, és azoknak a környezetre gyakorolt hatásáról. Ё 
témakörökben magyar előadások is elhangzottak. Bíró Géza (MÉM) ta rto tt elő
adást a vágási technológia higiéniai szempontból történő megítéléséről; Takács 
János és munkatársai (HÁESZ)a biológiailag aktív maradványanyagok előfordu
lásáról húsban és húskészítményekben Magyarországon. A kongresszus keretében 
szakmai filmfesztivál is volt, mely Kovács Jenő alkotását is díjazta.

(Sz. S.)

A Fővárosi Tanács VB. tanácselnöke Vajda Ödönt, a FÉVI igazgatóját — 
szerkesztőbizottságunk tagját — az igazgatói teendők ellátása alól felmentette 
és engedélyt adott, hogy Teheránban (Irán) az ENSZ/UNIDO szakértőjeként 
munkát vállaljon.

(Szerk.)
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