
A VI. Breuer-Semsey Napokról
Kecskeméten a Tudomány és Technika Háza kongresszusi termében 1980. 

szeptember 19 —20-án, ezúttal már hatodik alkalommal került sor az élelmiszer- 
higiénikusok évi nagyrendezvényére, a Breuer-Semsey Napokra, amelynek mottója 
ez évben „Az élelmiszerek előállításának mikrobiológiai kérdései” volt.

A megszokott rendező szervek (Magyar Agrártudományi Egyesület Élelmiszer
higiéniai Szakosztálya, a területileg illetékes megyei MAE-szakosztály és állat
egészségügyi állomás) mellé most első ízben csatlakoztak a Magyar Élelmiszer- 
ipari Tudományos Egyesület Mikrobiológiai Szakosztálya és a MÉTE Bács-Kiskun 
megyei szervezete.

A kétnapos tudományos tanácskozást a Bács-kiskun megyei Tanács nevében 
Martos László elnökhelyettes nyitotta meg. Ezt követően Pigler József, a MÉM 
ÉHESZ igazgatója, az Élelmiszerhigiéniai Szakosztály elnöke emlékezett meg a 
közelmúltban elhunyt Takács János professzorról, a Szakosztály korábbi elnökéről. 
Glózik András, a MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztályának 
vezetője „Az élelmezésegészségügyi ellenőrzés időszerű kérdései” c. előadásában 
a közeljövő legfontosabb feladataiként az üzemek belső higiéniai ellenőrző háló
zatának fokozatos kiépítését, a higiéniai fejlesztési ütemtervekben szereplő fel
adatok következetes megvalósítását, a hatósági jogszabályok folyamatos karban
tartását, a külföldi tudományos eredmények gyors adaptálását, a hazai élelmiszer
technológiai és -higiéniai kutató bázisok fejlesztését, a különböző gazdálkodó és 
hatósági szervek feladatainak egyértelmű meghatározását és az ezekhez igazodó 
célszerű, hatékony szervezeti formák megteremtését jelölte meg annak nyomatékos 
hangsúlyozása mellett, hogy mindenütt és minden szinten feltétlenül meg kell 
szüntetni az állami ellenőrzéseknek csupán hibaregisztráló, formális jellegét, a felső 
állami döntések önkényes helyi értelmezését.

Az első fő referátumot „A kvantitatív mikrobiológia szerepe az élelmiszer
technológiában” címmel Vas Károly akadémikus, a Központi Élelmiszeripari 
Kutató Intézet igazgatója tartotta. A fenti témához kapcsolódó négy korreferá
tumban a technológiai mikrobiológiai vizsgálatokról (Deák Tibor), a növényi 
élelmiszerek romlását okozó mikroflóra meghatározására alkalmas egységes mód
szerekről (Fábri Ilona, Molnár Pál, Vajda Ödön), a fűszerpaprika-feldolgozással 
összefüggő mikrobiológiai és mikroanalitikai problémákról (Horváth György, Nagy 
József), valamint a mikrobiológiai vizsgálatokban a főkomponens-analízis jelen
tőségéről (Zukál Endre, Т.-né Okályi Erzsébet) volt szó.

Az első nap délutáni ülésének fő referátumát Ormay László, az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet mikrobiológiai főosztályának vezetője 
tartotta az élelmezésegészségügyi mikrobiológiai minősítő vizsgálati rendszer 
alkalmazásának eddigi, mintegy másfél éves tapasztalatairól. A korreferátorok 
továbbá a húskészítmények élelmezésegészségügyi ellenőrzéséről (Papp László), 
valamint a mikrobiológiai elbírálási normatívákkal összefüggő budapesti vizsgála
tokról és az ezek alapján szükségessé vált intézkedésekről (Vámos Gyula, Tarjányi 
Magdolna) számoltak be.
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A második napi félnapos előadássorozat a vágóhídi kiegészítő laboratóriumi 
húsvizsgálat mikrobiológiai problémáival foglalkozott Kovács Sándornak, a MÉM 
Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat Központi Laboratóriuma vezetőjének 
„A húsvizsgálathoz kapcsolódó kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok, valamint az 
állati eredetű élelmiszerek vizsgálatainak tapasztalatai és értékelése" c. vitaindító 
előadása, valamint az ezt kiegészítő további négy -  elsősorban állatorvosi érdek
lődésre számot tartó — kiselőadás alapján.

Szakái Sándor
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B O L D O G  ÚJ É V E T !  

С Н О В Ы М  Г О Д О М !  

GLÜCKLI CHES ^  N E U J A H R !  

H A P P Y  N E W  Y E A R !  

B O N N E  A N N É E !

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK
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