
Takács János emlékülés

Takács János professzor — a nemzetközileg is ismert és elismert élelmiszer- 
higiénikus és élelmiszer-mikrobiológus — halálának második évfordulója alkalmá
ból emlékülést rendezett a Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Tár
saságának élelmiszer-higiéniai szakosztálya 1981. november 10-én Budapesten, az 
Állatorvostudományi Egyetem aulájában.

Az emlékülés keretében Takács professzor helyét és szerepét a hazai nemzetközi 
élelmiszer-higiéniai gyakorlatban Pigler József, a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai 
Ellenőrző Szolgálatának igazgatója méltatta. Tudományos kutató, iskolát teremtő 
oktató-nevelő, módszerfejlesztő és a korszerű mikrobiológiai élelmiszer-minősítő 
rendszer elveit lerakó tevékenysége mellett kiemelte az élelmiszer-gazdaság egészére 
kiterjedő higiéniai szemlélet és gondolkodásmód általánossá tételét minden rendel
kezésére álló fórumon szenvedélyesen propagáló szakembert s felvázolta az aktív 
közéleti harcos portréját is.

A megemlékezést követően előadások hangzottak el a szorosan vele együtt 
dolgozott munkatársai részéről a halála óta elért újabb eredményekről az alábbi 
témákban: az élelmiszer-vizsgálathoz kapcsolódó állatállomány-információk jelen
tősége (Bíró Géza Állatorvostudományi Egyetem); fűszerek mikrobiológiai vizs
gálata és ennek élelmiszeripari jelentősége (Dómján Hajnalka MÉM ÉHESZ); 
az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, biológiailag aktív maradványanyagok 
vizsgálati eredményeinek értékelése az 1971. és 1980. közötti időszakra vonatko
zóan (Simonffy Zoltán MÉM ÉHESZ), amely előadás adataiból kitűnt, hogy ezen a 
téren jelenleg a fő problémát a nehézfémsó-szennyeződések, valamint a n itrit- 
n itrát vegyületeknek élelmiszer-adalékként való felhasználásából adódó egészség
kockázat jelentik; végül a sertés-testfelületek mikrobás szennyezettségének ala
kulásáról Takács Imre (Állatorvostudományi Egyetem) számolt be, különös tekin
tettel ennek eltérő fokára különböző (bőrfejtéses, illetve forrázásos) vágástechnoló
giák alkalmazásakor.

Az emléküléshez szorosan kapcsolódott Takács professzor síremlékének fel
avatása a Farkasréti temetőben. I t t  Soós Gábor MÉM államtitkár mondott avató 
beszédet, amelyben az alkotó ereje teljében váratlanul eltávozott tudóst és barátot 
értékelte: Takács professzort munkásságában mindig az a fő gondolat vezérelte, 
miképpen tudná a kutató munkája során elért eredményeit a népgazdaság hasznára 
a gyakorlatnak mielőbb átadni.

Szakái Sándor
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként egy 
kötetben.

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

— higiéniájára — szabványosítására vonatkozó dolgozatok, összefoglaló 
vagy beszámoló ismertetések stb.).

II . Eredeti dolgozatok.
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élelmi
szerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai, higié
niai vizsgálataira vonatkozóan.

I l i .  Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgozatok.
A  lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok címjegy

zékét és külföldi 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, vegyület- 
neveket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának helyét és idejét, 
illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszámát kell feltüntetni a dolgozatok végén. 
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón ki
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 szerkesztő bizottság

Szerkesztő: d r. K o ttász  József 
Szerkesztőség: 1052 Budapest V ., Városház u. 9 —11.

Felelős k iadó: Siklósi N orbe rt — K ia d ja  a Lapk iadó  V á lla la t 
Budapest V I I . ,  Len in  k ö rú t 9 —11.

M É A l É lelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpon t, bev. szia. Budapest 
232 —90105 —9728. sz. csekkszámlára,

E lőfizetési d í j:  1 évre 300,— F t 
K ü lfö ld ö n  te rjesz ti a K u ltú ra  Kü lkereskede lm i V á lla la t 

H  —1389 Budapest, Posta fiók 141 
82.304. Á lla m i N yom da, Budapest 

Felelős vezető: M iha lek Sándor igazgató

Index: 26212


