Szakmai, személyi hírek
1977. szeptember 4 - 11.

1977. október 1.

1977 október 3 - 4 .

1977. október 1 2 - 14.
1977. október 12.

1977. november 2.
1977. december 1.
1977. december 1
1977. december 14,

A mikrobiológiai társaságok nemzetközi Szövetsége
(1AMS) Szczecinben (Lengyelország) rendezte meg X.
Nemzetközi Szimpóziumát.
Az Országos Erdészeti Intézet közgyűlésen dr. Konecsni
István a mikológia terén kife jte tt tudományos munkás
ságáért a CLUSIUS emlékéremmel tüntették ki.
A MÉTE Mikrobiológiai Szakosztálya és a Kertészeti
Egyetem Tartósítóipari Kara „Élelmiszeripari m ikro
biológiai tudományos ülésszakot” rendezett Buda
pesten a Kertészeti Egyetemen
Az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek
tudományos konferenciát rendeztek Szegeden
A Magyar Kémikusok Egyesülete, valamint a MÉTE
soproni csoportja a MTESZ székházban, Sopronban
előadóülést ta rto tt, melyen Nedelkovits János ta rto tt
előadást „Növényi fehérjekomplexek vizsgálata”
címmel.
Felavatták a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellen
őrző Szolgálat (ÉHESZ) új Központi Laboratóriumát
Takó Évát a MÉM Állategészségügyi és Élelmiszer
higiéniai Főosztályvezető helyettesévé nevezték ki.
dr. Biró Gézát a MÉM Állategészségügyi Intézetek
Gazdasági Központjának igazgatójává nevezték ki.
Brandy összehasonlító érzékszervi vizsgálat a Fővárosi
Élelmiszerellenőrzőés Vegyvizsgáló Intézetben(l. 271 o.).

Brandy összehasonlító érzékszervi vizsgálat a FÉ VI-ben
Az Intézet szakértő bizottsága összehasonlító érzékszervi vizsgálat tárgyává
tette 1977. december 14-én az alábbi készítményeket:
Courvoisier cognac, Napoleon
Courvoisier cognac, V. S. О. P.
Courvoisier cognac, Luxe
Lánchíd brandy, 1977 (márciusi gyártás)
Lánchíd brandy, 1977 (novemberi gyártás)
Lánchíd brandy, kb. 5 éves *
Lánchíd brandy, kb. 10 éves *
A bizottság által kialakított vélemény megállapította, hogy a Courvoisier v
Napoleon és a Courvoisier V. S. О. P. minősége kiemelkedő. A Courvoisier Lux és
a huzamos érleiésű Lánchíd brandyk helyezkednek el a középső kategóriában, a
harmadik kategóriába tartoznak a forgalomban levő Lánchíd brandy minták.
Összehasonlító érzékszervi vizsgálat alapján megállapítható, hogy van lehe
tőség arra, hogy a magyar Szeszipar - korlátozott mennyiségben - előállítson és
forgalmazzon különleges minőségű brandyt. Természetesen a különleges brandyk
* A je lö lt te rm é ke k fo rg a lo m b a n nincsenek. A B U L I V B u d a fo k i L ik ő rg y á ra b ocsá totta re n 
delkezésünkre.

kiemelkedő árkategóriába tartoznának. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a
termékek kiszerelése (csomagolás,jelölés, zárás) is különleges legyen. Az ilyen ter
mékek forgalombahozatala az importtermékek vonatkozásában valutamegtakaritási lehetőséget jelentene.
(K . J .)

Élelmiszeripari Mikrobiológiai Tudományos Ülésszak
(Budapest. 1977. október 3—4.)
A MÉTE Mikrobiológiai Szakosztálya és a Kertészeti Egyetem Tartósítóipari
Kara a Kertészeti Egyetemen „Élelmiszeripari Mikrobiológiai Tudományos Ülés
szakot” rendezett 1977. október 3 —4-én. A megnyitó plenáris ülésen Nagy Em il
elnökölt, majd Tót/г Zsiga István, Vas Károly és Biró Géza tartottak előadást.
A tudományos ülésszakon két szekcióban tíz témakörben hangzottak el elő
adások: hűtőipari mikrobiológia, élesztő-és szeszipari mikrobiológia, élelmezés
egészségügyi mikrobiológia, tejipari mikrobiológia, bor- és söripar: mikrobiológia,
konzervipari mikrobiológia, üdítőipari mikrobiológia, tartósítóipari mikrobiológia,
húsipari mikrobiológia, cukor-, gabona-, sütő- és dohányipari mikrobiológia téma
körökből. A záró plenáris ülésen Takács János, Kovács Sándor, Vajda Ödön és Fábri
Ilona, Znkál Endre, Farkas József és Deák Tibor tartottak előadást, majd az ülés
szak Görög Jenő elnök záró-értékelésével ért véget.
Kottász József

Az Élelmiszer-ellenőrző' és Vegyvizsgáló intézetek
IS. Tudományos Konferenciája
(Szeged, 1977. október 1 2 - 14.)
Az Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek 1977. október 12—14-én
Szegeden, a Technika Házában rendezték meg II. Tudományos Konferenciájukat,
melyen 53 előadás hangzott el az élelmiszer-ellenőrzés, szabványosítás, mintavétel,
üzemi ellenőrzés általános kérdései, az érzékszervi vizsgálatok, az élelmiszerek
összetételének meghatározására szolgáló módszerek, új eljárások, az élelmiszerek
radioaktív szennyezettségének vizsgálata, az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata,
az élelmiszer adalékok vizsgálata, az élelmiszerek fémszennyezettségének vizsgá
lata, a növényvédőszer maradványok az élelmiszerekben, a mikotoxinok az élel
miszerekben és a csomagolóanyagok alkalmassági vizsgálata tárgykörében.
Az előadásokat a MÉM É VK, a FÉ V I, a kaposvári, szegedi, győri, kecske
méti, zalaegerszegi, debreceni, székesfehérvári, békéscsabai, pécsi, miskolci
M É V I, valamint a MÉM ÉHESZ, az Országos Húsipari Kutató Intézet, a szegedi
Élelmiszeripari Főiskola, a Kertészeti Egyetem, az Allatorvostudományi Egyetem,
a kocskeméti Állategészségügyi Állomás, az MTA Kémiai K utató Intézet, a
csongrád megyei Növényvédelmi és Agrobotanikai Állomás, az Országos Á lla t
egészségügyi Intézet és a miskolci Állategészségügyi Intézet munkatársai tar
tották.
Az elhangzott előadások széles skálája kifejezésre ju tta tta az élelmiszer-ellen
őrző és vegyvizsgáló intézetek és az ezeket koordináló központ lényeges tevékeny
ségét hazánk mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatásai és ezek eredményeinek
értékelésére vonatkozóan.
Kottász József
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