
Szakmai, személyi hírek

1977. január 1. Váncsa Jenő miniszterhelyettes Vajda Ödönt nevezte ki a 
MÉM Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ igazga
tójává.

1977. január 25. A FÉVI továbbképző előadássorozata keretében Szántó 
Sándor ta rto tt előadást „Ú jabb édesipari technológiákról
I. Cukorka és csokoládégyártás”  címmel.

1977. február 8. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Vendéglátó kara 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Magyar Sza
kácsok és Cukrászok Szövetsége „A  szója vendéglátóipari 
felhasználása”  címmel filmvetítéssel és ételbemutatóval 
egybekötött szemináriumot ta rto tt, melyen Lindner Károly 
ismertetője után 12 szójával készült ételt mutattak be és ér
tékeltek, különös tekintettel az üzemi- és gyermekélelmezési 
szempontokra.

1977. március 15. A FÉVI továbbképző előadássorozata keretében Szántó 
Sándor ta rto tt előadást „újabb édesipari technológiák II . 
Tartós sütemények, süteményporok, pudding, kávé, 
kávészer”  címmel.

1977. márc. 16—17. A MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya 
és a MTA Központi Kémiai Kutatóintézete tudományos 
szimpóziumot tarto tt, melyet Dénes Lajos főosztályvezető és 
Holló János akadémikusok nyitottak meg. Az elhangzott elő
adásokról egy későbbi füzetben számolunk be (szerk.).

1977. április 1. Faragó Károly a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Tanács 
V. B. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi osztályvezetője Kékesi 
Antalt nevezte k i a miskolci MÉV1 igazgatójává.
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz!

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként 
eg.y kötetben.

A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:
I. Általános, közérdeklődésre számot tartó cikkek (élelmiszerek minőségé

re — higiéniájára — szabványosítására vonatkozó dolgozatok, össze
foglaló vagy beszámoló ismertetések stb.).

I I .  Eredeti dolgozatok.
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élel
miszerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai, 
higiéniai vizsgálataira vonatkozóan.

I I I .  Rövid-gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgoza
tok.

A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok cím
jegyzékét és külfö ld i folyóiratok kivonatait ismerteti.

A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közleményeket tömören kell 
megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4 - 5  cm margóval, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyületne- 
veket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának helyét és idejét, 
illetve a fo lyó ira t kötet-, oldal- és évszámát kell fe ltüntetni a dolgozat végén. 
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón k i
javítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a kefelevonat 
szélére kell ragasztani a megfelelő helyen és ellenőrizni kell azok számozását és 
aláírását.

Önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot adunk.
Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: dr. Kottász 

József, 1052 Budapest, Városház u. 9 — 11,
a Szerkesztőbizottság

Szerkesztő: d r. K ottász József 
Szerkesztőség: 1052 Budapest V ., V árosház u. 9—11.

Felelős k iadó: S ik lósi N o rb e rt — K ia d ja : a Lapk iadó  V á lla la t  
B udapest V I I . ,  L en in  k ö rú t 9—11.
Levé lc ím : 1906 B udapest, P f. 223.

E lő fizetési á r: egy évre in tézeteknek, üzem eknek  180 F t, egyéni e lő fizető kn ek  60 F t  
M É M  Élelm iszerellenÖrző és Vegyvizsgáló K özpont, bev. szia. Budapest 
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