
SZAKMAI, SZEMÉLYI HÍREK

1978. január 17. A megyei és fővárosi 
élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló 
intézetek Igazgató Tanácsa Szolno
kon ülést tartott, melyen dr. Vajda 
Ödön a MÉM ÉVK igazgatója elnö
költ. A tanácskozás napirendi pontjai 
a következők voltak: A kereskedelmi 
és vendéglátóipari ellenőrzések egy
ségesítése, az egységes radiológiai 
szervezet felépítése, az intézetek 
munkatársainak továbbképzése, a 
nagyértékű műszerek jobb kihaszná
lása, az 1978. évi költségvetés és a 
KERMI-MÉM-ÉVK együttműködés. 
(G. Gy.)

1978. január 23 — 24. A Bolyi Mezőgaz
dasági Kombinát a siklósi várban 
Komlótermesztési Ankétot rende
zett, melyen Cseh Sándor megnyitója 
után Ternai Jenő rendszervezető és 
Ferenczi András gépészmérnök tar
tott előadást, majd konzultáció után 
a Pannóniái Sörgyár (Pécs) tartott 
Sörbírálatot. Az ankéton a külföldi 
résztvevők közül a Zaleci Komló
termesztési Kutató Intézet is beszá
molt a jugoszláviai nagyüzemi komló
termesztésről.

1978. március 20. Az Igazgató Tanács 
Budapesten tartott ülést, melyen dr. 
Vajda Ödön igazgató elnökölt. A ta
nácskozás napirendi pontjai a követ
kezők voltak: Az 1978. évi költség- 
vetési keret szétosztása, a bérszínvo
nal alakulása, a dolgozók munkavi
szonyára vonatkozó ügyviteli intézke
dés, az egységes információrendszer 
kialakítása, az élelmiszeranalitikai 
módszerfejlesztés koordinációja, a há
lózati ifjúsági parlament összehívása, 
valamint az élelmiszerek vállalati mi
nőségellenőrzésének irányításáról és 
szervezetéről szóló MÉM utasításnak 
a hálózatot érintő vonatkozásai.
(G. Gy.)

1978. március 20. A MÉTE győri szer
vezete által rendezett műszaki hetek 
keretében dr. Gomola György tartott 
előadást ,,az élelmiszerüzemek belső

minőség-ellenőrzésének igazgatási és 
jogi kérdései” címmel, Győrben.

1978. április 1. Takó Éva, a MÉM fő
osztályvezető helyettese adta át ren
deltetésének a megyei élelmiszerel
lenőrző és vegyvizsgáló intézetet 
Nyíregyházán.

1978. április 4. A mezőgazdasági és Élel
mezésügyi miniszter Csák Alánnak 
(MÉVI, Pécs), André Lászlónak, 
(MÉVI, Kecskemét), Nagy László
nak (MÉVI, Szeged), Nagy Józsefné- 
nek (MÉVI, Székesfehérvár), Havas 
Ferencnének, (MÉVI, Salgótarján), 
Sájer Lajosnénak (MÉVI, Veszprém) 
az Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója, 
dr. Major Józsefnének (FÉVI), Szalai 
Szilviának (FÉVI), a „Kiváló Dolgo
zó”, Liszonyi lmrénének (MÉM, 
ÉVK), Kovács Mártának (MÉVI 
Győr), Tóth Gyulánénak (MÉVI, 
Debrecen), és Kara Irénnek (MÉVI, 
Kecskemét) a „Kiváló Munkáért” ki
tüntetést adományozta.

1978. április 13. A Fővárosi Tanács V. B. 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Fő
osztálya 1978. április 13-án rendezte 
meg a negyedik Fővárosi Élelmiszer
minőségvédelmi Ankétját. Az anké
ton, melyen Csehik Józsefné V. B. el
nökhelyettes is megjelent, Fehér Imre 
főosztályvezető elnökölt, majd Pol- 
lák Lászlóné a FÉVI igazgatója tar
tott előadást „az élelmiszerek minő
ségének alakulásáról” és Szakái Sán
dor osztályvezető főállatorvos „az 
állati eredetű élelmiszerek minősége 
a fogyaszthatóság szempontjából” 
címmel.

1978. április 28. A Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa nyugállo
mányba vonulása alkalmával dr. 
Ravasz Lászlónak a MÉM ÉVK osz
tályvezetőjének (szerkesztőbizottsá
gunk tagjának) a Munka Érdemrend 
Ezüst Fokozata kitüntetést adomá
nyozta, ugyanekkor vette át a MÉTE 
részéről adományozott Sigmond Elek 
emlékérmet is.
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