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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

25/96 USA – Könyv az emberi hormonháztartást megzavaró vegyi
anyagokról

Március 18-án jelent meg az Egyesült Államokban "Az ellopott jövõnk"
címû könyv, melynek elõszavát nem kisebb személyiség írta, mint Al
Gore alelnök. A szintetikus vegyi anyagoknak az emberi szervezet
hormonháztartására gyakorolt hatását taglaló mûvet az alelnök az 1962-
ben kiadott "Csendes tavasz" címû könyvhöz hasonlította, amely az
akkor használatos peszticidek (pl. DDT) kapcsán elõször emelt szót a
tudatos környezetvédelem mellett. "Az ellopott jövõnk" szerzõi szerint
egyelõre nehéz megjósolni, hogy a széles körben forgalmazott mintegy
húszezer szintetikus vegyszer közül hánynak lehet a hormonháztartást
bomlasztó alattomos hatása. Tudományos kutatók adataira hivatkoznak,
akik eddig már legkevesebb 50 olyan, a környezetben többnyire
mindenütt jelenlevõ szintetikus vegyi anyagot azonosítottak, amely így
vagy úgy befolyásolja az emberi belsõ elválasztású rendszert. Ide
tartoznak a poliklór-bifenilek, a dioxinok és 135-féle furán. Az amerikai
mezõgazdaságban legszélesebb körben alkalmazott atrazin nevû
gyomirtószer is gátolja a hormonok mûködését. Mindezek a káros
hatások a szexuális fejlõdés zavaraiban, magatartási
rendellenességekben és a reproduktív szervek problémáiban
nyilvánulhatnak meg. A szerzõk optimistán tekintenek a jövõ elé, bízva
benne, hogy könyvük felrázza a közvéleményt és hozzájárul majd a
kielégítõ megoldások mielõbbi kidolgozásához. Bár a kritika túlzottnak
tartja a könyvben vázolt veszélyt, a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) is
nagy jelentõséget tulajdonít a figyelemfelhívásnak, az intenzívebb
kutatómunka megkezdésének és a környezetet leginkább szennyezõ
vegyszerek betiltásának. (World Food Regulation Review, 1996. május,
24-25. oldal)

26/96 USA – Reformtervezet az FDA tevékenységének
továbbfejlesztésére

A Képviselõház Kereskedelmi Bizottságának tagjai március 27-én –
három különálló törvényjavaslat formájában – végre nyilvánosságra
hozták régóta várt reformtervezetüket a gyógyszerek, az orvosi
mûszerek és az élelmiszer adalékok Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság
(FDA) által történõ jóváhagyásának korszerûsítésére. A reform többek
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között megkövetelné, hogy az FDA évente részletes jelentést terjesszen
a Kongresszus elé, továbbá, hogy az illetékessége alá tartozó
termékekkel kapcsolatos jóváhagyási jogkört átadhassa az általa
akkreditált más hatóságoknak. Ma az FDA mûködése túlságosan
nehézkes és bürokratikus, mivel általában "az ellenõrök ellenõreinek
ellenõrzése" a jellemzõ. A törvényhozók szerint a küszöbönálló
reformok nem gyengítenék az FDA biztonsági szabványait, viszont
lehetõvé tennék az engedélyezési folyamat racionalizálását, csökkentve
az átfutási idõt. Az élelmiszerek vonatkozásában a legfontosabb változás
az lenne, hogy az adalékanyagok, a színezékek és az állatgyógyászati
szerek esetében a Delaney Clause ún. "zéró kockázati szabványát" az
elhanyagolható  kockázat szabványa váltaná fel (jelenleg ugyanis tilos
jóváhagyni bármily adalékot, ha az emberekben vagy állatokban rákkeltõ
hatásúnak bizonyul, tekintet nélkül a kockázat nagyságára). A javaslat
törvényerõre emelkedése esetén az FDA köteles lenne 180 napon belül
kidolgozni az új szabvány kritériumait. A reform kiterjedne az
élelmiszerek jelölésére is. (World Food Regulation Review, 1996.
május, 12-13. oldal)

27/96 EU – Napirenden az édesítõszerek új szabályozása

Úgy néz ki, nem kell sokáig várni az édesítõszerek használatával
kapcsolatos közösségi jogszabályok korszerûsítésére: a Bizottság
javaslatait ugyanis március 12-én az Európai Parlament minden
észrevétel nélkül jóváhagyta, így azok rövidesen a Miniszteri Tanács elé
kerülnek, ahol a 15 tagállam nemzeti kormányai véleményezhetik
azokat. A korábbi, még 1994-ben kelt irányelv az engedélyezett
édesítõszerek pozitív listáját tartalmazta, felsorolva azon élelmiszereket
is, amelyekben azok – meghatározott feltételek mellett –
felhasználhatók. A pozitív listán nem szereplõ édesítõszerek
alkalmazása egyértelmûen tilos volt. A Bizottság szükségesnek tartotta
külön is hangsúlyozni, hogy a mostani tervezet nem tartalmaz új
édesítõszereket, de nem kívánja megváltoztatni a felhasználás feltételeit
sem. Az egyetlen módosítás az, hogy a már eddig is engedélyezett
édesítõszerek használatát új élelmiszer-kategóriákra is kiterjesztenék. A
direktíva-tervezet további technikai jellegû változtatásokat is tartalmaz.
(World Food Regulation Review, 1996. május, 5. oldal)

28/96 EU – Engedélyezték egy genetikailag módosított szójabab
forgalmazását

Példaértékû lehet az a döntés, amellyel a brüsszeli Bizottság április 3-án
szabad utat engedélyezett egy genetikailag módosított szójabab Európai
Unión belüli forgalmazásához. A herbicid-rezisztens szójafajtát a
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MONSANTO amerikai mamutvállalat fejlesztette ki és szabadalmaztatta.
Az Egyesült Királyság most jogot szerzett arra, hogy a MONSANTO
részére engedélyezze a szóbanforgó szójabab kezelését az importálás
folyamatában, a tárolás elõtt és után, valamint a különféle termékekké
(szójaolaj, állati takarmány) való átalakítás alatt. A szója EU-ba való
behozatala kizárólag továbbfeldolgozás céljából történhet, így
termesztésére Európában nem kerül sor. Bár a Bizottság idézett döntése
fordulópontot jelenthet a biotechnológiai ipar szempontjából, mégsem
találkozott egyértelmû helyesléssel a tagállamok kormányai és a
környezetvédõ szervezetek részérõl. Különösen a skandináv országok
hiányolják a hosszútávú egészségügyi és környezeti kockázatok kimerítõ
tanulmányozására irányuló vizsgálatokat. (World Food Regulation
Review, 1996. május, 27. oldal)

29/96 Új-Zéland: 1998-tól ökocímkét kaphatnak a környezetbarát
élelmiszerek

1996. március 26-án Wellingtonban kezdetét vette a Project 98 Trust,
melynek feladata az élelmiszerek tervezett ökocímkéjével kapcsolatos
feltételek kidolgozása. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet várhatóan
az év második fekében adja ki az ISO 14001 számú önkéntes szabványt a
környezeti menedzsment rendszerekrõl. Az új-zélandi kezdeményezés
viszont már most igyekszik tovább lépni: a leghamarabb 1998-ban
kiadásra kerülõ élelmiszer-ökocímkét azok a vállalatok nyerhetik el,
amelyek túlteljesítik az ISO 14001 követelményeit. Hasonló szisztéma
van érvényben az Európai Unióban is: az 1836/93 számú rendelet
lehetõvé teszi, hogy az élelmiszergazdasági vállalatok önkéntesen részt
vehessenek egy közösségi szintû környezeti menedzsment és audit
rendszerben (EMAS). Az új-zélandi projekt is tanúsított
környezetvédelmi szabványokra épül, különös tekintettel az élelmiszerek
életciklusára és eltarthatóságára. (World Food Regulation Review, 1996.
május, 9. oldal)

30/96 London – Felmérés készült a tejben levõ peszticid
maradványokról

A kormány április 2-án nyilvánosságra hozta éves jelentését a tejben
található peszticid maradványokról. Az országos felmérés tanúsága
szerint idén sincs nagyobb eltérés a korábbi évek tapasztalatához képest,
de a lindán maradványai nagyobb mennyiségben fordultak elõ. A
Mezõgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium (MAFF)
szakértõi szerint nem kell tartani semmilyen egészségügyi veszélytõl,
hiszen az összesen analizált 216 tejminta közül a lindán csak 9-ben
haladta meg a Maximális Maradvány Szintet (MRL). Angela Browning, a
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MAFF parlamenti titkára megerõsítette: a fogyasztók ugyan semmilyen
kockázatnak nincsenek kitéve, de a jövõben fokozott megfigyelõ
programok alkalmazására van szükség. A Peszticid Tanácsadó Testület
is annak a véleményének adott hangot, hogy a lindán további
felhasználása a mezõgazdaság területén nem veszélyezteti a fogyasztók
biztonságát. (World Food Regulation Review, 1996. május, 11. oldal)

31/96 Moszkva – Folytatódik a baromfi behozatal az USÁ-ból

1996. március 16-án orosz részrõl megtiltották az amerikai baromfi
behozatalát, mivel nem tartották megfelelõnek a kísérõ
állategészségügyi dokumentációt. Különösen azt nehezményezték, hogy
a szalmonella-tesztek nincsenek összhangban a vonatkozó orosz
szabványokkal. Március végén azonban megállapodás született a
baromfihús-szállítmányok felújításáról azzal a megkötéssel, hogy az
USA Mezõgazdasági Minisztériuma új bizonyítványok kiadásával
garantálja az orosz állategészségügyi követelményeknek való
megfelelõséget. Az orosz fél viszont ennek fejében kilátásba helyezte új
importengedélyek kiadását. (World Food Regulation Review, 1996.
május, 10-11. oldal)

32/96 USA – Új technológia a vágott marhák külsõ
szennyezõdéseinek eltávolítására

A Mezõgazdasági Minisztérium (USDA) március 27-én elfogadott egy
új, magas hõmérséklettel kombinált vákuumos technológiát, amelyet a
levágott szarvasmarhák testének külsõ felületén levõ, nagyobb
kiterjedésû szennyezõdések eltávolítására használhatnak fel a
vágóhidak. Az üzemi próbák során az új módszer sokkal hatékonyabbnak
bizonyult, mint az eddig alkalmazott fizikai eljárások (pl. késsel történõ
levakarás), ezáltal jelentõsen hozzájárul az élelmiszerek biztonságának
javításához. A többi, alternatív módszer (klóros vízzel, szerves
savakkal, nátriumfoszfáttal és más mikrobaölõ szerekkel való kezelés)
kevésbé alkalmas a nagyobb kiterjedésû, ürülék vagy takarmányok által
okozott külsõ szennyezõdések eltávolítására, így az új, forró vizes vagy
gõzöléses eljárás jól kiegészíti azokat. Az innováció szervesen
illeszkedik az USDA Élelmiszer Biztonsági és Ellenõrzõ Szolgálata
(FSIS) hosszabb távú higiéniai stratégiájába. (World Food Regulation
Review, 1996. május, 15-16. oldal)

33/96 Japán – Az importált marhahúson ezentúl fel kell tüntetni a
származási országot

A japán kormány 1996. április 2-án rendeleti úton kötelezte az
élelmiszer nagy- és kiskereskedõket arra, hogy minden importált
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marhahúson tüntessék fel a származási országot a BSE (szarvasmarhák
szivacsos agysorvadása) által felzaklatott kedélyek megnyugtatására. A
Mezõgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium (MAFF) korábbi
direktívája csak önkéntes alapon és csak a kiskereskedõk (húsboltok,
szupermarketek) részére írta elõ a származási ország vagy a vágás
helyének feltüntetését. A mostani rendelkezés sokkal szigorúbb:
tekintettel a marhahús-fogyasztás úgymond "idõleges" csökkenésére, a
csomagoláson is megköveteli az elõírt jelölést. Továbbra is hatályban
marad az a követelmény, miszerint a japán marhahúson a
kiskereskedõknek fel kell tüntetniük a "hazai" szót – ettõl azonban a
jövõben esetleg eltekintenek. A Nagy-Britanniából 1952 óta fennálló
marhahús-behozatali tilalmat most kiterjesztették Észak-Írországra is.
(World Food Regulation Review, 1996. május, 6. oldal)

34/96 EU – Módosították az aromás borkészítményekre vonatkozó
elõírásokat

Az Európai Parlament 1996. március 14-én – az Európai Bizottság
javaslatára – módosításokat fogadott el egy 1991. évi, az aromás borok,
aromás borkészítmények és aromás borkoktélok meghatározásáról,
leírásáról és kiszerelésérõl szóló rendelethez. A módosítás
egyértelmûbbé teszi az Európai Unió szeszes italokkal kapcsolatos
törvényi szabályozását, de kiküszöböl bizonyos korábbi hiányosságokat
is (pl. megtiltja egyes készítmények vízzel való higítását). A
módosításoknak különleges aktualitást ad, hogy az EU-ban a fogyasztás
1994-ben egyedül az aromás borokból 2,1 millió hektolitert tett ki, az
export értéke pedig meghaladta a 65 millió dollárt. Behozatalra
gyakorlatilag nem is került sor. (World Food Regulation Review, 1996.
május, 5. Oldal)

35/96 Hollandia büszke lehet jól megszervezett agrár minõségügyi
programjára

Hollandia az elsõ olyan tagállam az Európai Unióban, amely külön
minõségügyi programot hirdetett meg a mezõgazdasági termékek és az
élelmiszerek biztonságának és minõségi szintjének javítása érdekében.
Jacob van Klaveren projekt menedzser elmondotta, hogy a program
hatályba lépése óta eddig kétszer adtak ki jelentést: 1994-ben és 1995
decemberében. Ezáltal sikerült felhívniuk a közvélemény, valamint a
külkereskedelmi szervezetek figyelmét a program eredményeire és
átfogó jellegére. Igaz, hogy más országokban is folytatnak helyi
megfigyelõ (monitoring) programokat, az viszont egyedül a holland
rendszerre jellemzõ, hogy a legfontosabb termékekre vonatkozó, elsõ
kézbõl származó információkat széles körben publikálják. A
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Mezõgazdasági Termékek Minõségügyi Programját a holland kormány és
a szaktárca még 1992-ben hozta létre az alábbi célból:

– a meglevõ egyéb monitoring programok során nyert mérési
eredmények összesítése,

– az adatok számítógépes feldolgozása diagramok és ábrák formájában,

– széleskörû publikálás, továbbá

– az agribusiness szektor fokozott részvételének elõmozdítása az
élelmiszer-biztonságért felelõs konzultatív testületek munkájában.

Mára a program már a legnagyobb mezõgazdasági adatbankot mondhatja
magáénak. Az élelmiszerek minõségével kapcsolatban nagytömegû és
megbízható információra van szükség, mert csak így mérhetõk le
megfelelõen a korábbi intézkedések eredményei, de az idõközben
felmerült problémákról is mielõbb tájékozódni kell. (World Food
Regulation Review, 1996. április, 25. oldal)

36/96 EU – Egyértelmûen meg kell jelölni a genetikailag módosított
élelmiszereket

Az Európai Parlament Környezet- és Fogyasztóvédelmi, valamint
Közegészségügyi Bizottsága 1996. február 21-én szótöbbséggel
jóváhagyta azt a követelményt, miszerint az olyan újszerû
élelmiszereket, mint a genetikailag módosított paradicsom
félreérthetetlen és egyértelmû jelöléssel kell ellátni. Az elõzményekhez
tartozik, hogy a Miniszteri Tanács tavaly októberben állásfoglalást adott
ki az újszerû élelmiszerek és élelmiszer-összetevõk jelölésérõl és
forgalmazásáról szóló rendelettervezet szükségességérõl. Ez az
állásfoglalás azonban nem tér ki a genetikailag módosított
alkotórészeket tartalmazó élelmiszerek külön jelölési követelményeire.
A parlamenti bizottság mostani döntése rosszallást válthat ki az Egyesült
Államok részérõl is, mivel az amerikai szakértõk szerint a genetikailag
módosított, újszerû élelmiszerek külön jelölése szükségtelen, de a
gyakorlati megvalósíthatóságot is kérdésesnek tartják. A parlament
felkérte az Európai Bizottságot, hogy külön tanulmányban vázolja fel az
íz, az illat vagy az eltarthatóság javítása érdekében genetikailag
módosított készítmények által okozott potenciális egészségügyi
veszélyeket. (World Food Regulation Review, 1996. április, 3. oldal)

37/96 USA – A zsírok inkább rákkeltõ hatásúak, mint a vegyi
anyagok

Az Országos Kutatási Tanács (NRC) 1996. február 15-i jelentése
megállapítja: az élelmiszerekben található szintetikus vagy természetes
vegyi anyagok kevesebb kockázatot jelentenek a rákbetegség kialakulása
szempontjából, mint az alkoholok, a zsírok és a túlságosan magas
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energiatartalom. A természetben elõforduló rákkeltõ vegyi anyagok 2
éve tartó tanulmányozása azonban még nem szolgáltathatott elegendõ
információt a végsõ következtetés levonásához. Az emberi egészségre
gyakorolt hatás szempontjából figyelmet érdemlõ tény, hogy az említett
anyagok többnyire kis koncentrációban fordulnak elõ az
élelmiszerekben. A jövõbeli vizsgálatok tárgyát az étrend és a
rákbetegség közötti kapcsolat tisztázása fogja képezni. Így például
további kutatást igényel a rák ellen védelmet jelentõ élelmiszerek
hatásmechanizmusának tanulmányozása, valamint a zsírok és a magas
energiatartalmú egyéb komponensek rákkeltõ hatásának feltárása.
Tökéletesebb módszerekre is szükség van az egyes vegyi anyagok
rákkeltõ aktivitásának minél gyorsabb kimutatásához, illetve az emberi
sejtekben végbemenõ folyamatok megjelenítéséhez. (World Food
Regulation Review, 1996. április, 12-13. oldal)

38/96 OECD – Továbbra is számolni kell a csernobili katasztrófa
közvetett környezeti hatásaival

A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
Atomenergia Ügynöksége február 10-i jelentésében arra hívja fel a
figyelmet, hogy az 1986 áprilisában történt csernobili katasztrófa nem
az emberek egészségére gyakorol közvetlen hatást, hanem a
mezõgazdasági termelésre, az élelmiszerekre és a környezetre. A sérült
reaktort körülvevõ védõpajzs meggyengülése, illetve a hulladékanyagok
nem szakszerû tárolása a radioaktív szennyezõdés állandó kockázatának
veszélyét hordozza ma is. Szakértõi vélemények szerint azonban egy
újabb baleset hatása jóval kisebb területre korlátozódna, mint 10 évvel
ezelõtt. A közelben tárolt radioaktív hulladékok elsõsorban
stronciummal szennyezhetik a talajvizet, ami az ivóvíz minõségét is
károsan érintheti. Az 1986-os katasztrófa legfõbb tanulsága az, hogy a
radioaktív sugárzás és szennyezõdés nem tiszteli az országhatárokat.
(World Food Regulation Review, 1996. április, 7. oldal)

39/96 London – Valóban túlzott méretû a brit élelmiszerek
csomagolása?

A Gazdasági és Környezeti Fejlesztés Központja (CEED) felmérést
végzett annak kiderítésére, hogy milyen szerepet játszik az élelmiszerek
csomagolása a vásárlásra irányuló fogyasztói döntések meghozatalánál.
Bár a brit fogyasztók gyakran panaszkodnak az élelmiszerek túlzott
csomagolása miatt, választásaikat legtöbbször a csomagolás
tetszetõssége motiválja. A költségek minimalizálását szem elõtt tartó
vállalati törekvések is a túlcsomagolás ellen hatnak. A tanulmány bírálja
a kormányt, mivel az szerinte – a jogi szabályozáson és az adókon
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keresztül – túlságosan is ösztönzi a hulladékok csökkentését és az
újrafelhasználást. Ennek alátámasztására azonban nem állnak
rendelkezésre pontos adatok a környezetszennyezés mértékét illetõen.
(World Food Regulation Review, 1996. április, 8-9. oldal)

40/96 Moszkva – Vámháború készül az USÁ-val?

Ronald H. Brown kereskedelmi miniszter reményét fejezte ki, hogy az
Egyesült Államok és Oroszország tárgyalásos úton rendezni tudja
nézeteltéréseit. A heves vitákat az váltotta ki, hogy Moszkva az
amerikai baromfihús behozatalának tilalmát tervezi, amellett magasabb
vámokat és kvótákat kíván megállapítani más termékekre. Korábban az
USA Mezõgazdasági Minisztériuma éles hangú levélben tiltakozott a
tervezett intézkedések ellen, kilátásba helyezve a baromfitenyésztési
együttmûködés felmondását, valamint Oroszország Világkereskedelmi
Szervezethez való csatlakozásának késleltetését. (World Food
Regulation Review, 1996. április, 7-8. oldal)

41/96 EU – Kiterjesztik a növekedési hormonok használatának
tilalmát

A Mezõgazdasági Miniszterek Tanácsa 1996. február 26-án úgy döntött,
hogy a növekedési hormonok húsmarhában való felhasználásának
tilalmát kiterjeszti a β-agoniszt hormonokra is, amelyeket jelenleg
terápiás célokra alkalmaznak az Európai Unió tagállamaiban, de túl sok
visszaélés fordul elõ. A tilalom azonban nem vonatkozik a luxus
háziállatokra, továbbá a lovakra. A döntéssel várhatóan a
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) is egyetért majd, különös
tekintettel arra, hogy a β-agonisztok használatát az USÁ-ban is tiltják.
(World Food Regulation Review, 1996. április, 3-4. oldal)

42/96 USA – A herbicid-rezisztenciáért felelõs gén átment a
gyomnövénybe is

A Nature közlése szerint a természetes fajhibridizáció következtében
visszájára fordult az a genetikai manipuláció, melynek révén a repcét
rezisztenssé kívánták tenni a széles körben herbicidként használt
glufozinát-ammóniummal szemben. A repce ugyanis szántóföldi
körülmények között spontán keresztezõdik a hozzá rendszertanilag igen
hasonló, szintén a Brassica nemzetségbe tartozó egyik keresztesvirágú
gyomnövénnyel (Brassica campestris). A keresztezõdés során olyan
szaporodóképes egyedek jöttek létre, amelyek tartalmazzák a herbicid-
rezisztenciáért felelõs mesterséges gént is, sõt természetes úton
átörökítik azt az utódokba. (World Food Regulation Review, 1996.
április, 15. oldal)

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 42, 1996/2



153

43/96 London – Dícséretet érdemel a brit élelmiszerjelölési gyakorlat

1996. február végén Párizsban került megrendezésre az élelmiszer- és
italkészítményeket elõállító vállalatok termékeinek kiállítása, ahol
elsõsorban a címkézés-jelölés exportban betöltött kiemelt szerepét
kívánták kidomborítani. Angela Browning, brit élelmezési miniszter
igen elismerõen szólt a vállalatok és az "Élelmiszer Britanniából" (FFB)
elnevezésû szervezet ezirányú erõfeszítéseirõl. Mint mondotta: az összes
eladott élelmiszer közül minden harmadik privát vállalati címkét visel.
Az elmúlt évben az FFB kiváló munkát végzett, mivel ezernél is több
brit vállalat vette igénybe exportfejlesztési szolgáltatásait. (World Food
Regulation Review, 1996. április, 10-11. oldal)

44/96 EU – Engedélyezték a genetikailag módosított repcemag
forgalmazását

Néhány tagállam tiltakozása ellenére az Európai Bizottság áldását adta a
genetikai módosítás útján herbicid-rezisztenssé tett svéd repcemag
forgalmazására. E biotechnológiai precedens-teremtõ jóváhagyás
lehetõvé teszi a belga Plant Genetic Systems vállalat számára, hogy a
nem élelmezési célú repcemagot szabadon forgalmazza az Európai Unió
egész területén. A vállalatot nem kötelezték arra, hogy az áru címkéjén
feltüntesse a genetikai módosítás tényét. Egyes tagállamok
környezetvédõi erõsen aggódnak amiatt,  hogy a repce – természetes úton
keresztezõdve a keresztesvirágú gyomnövényekkel – a módosított gének
átadásával beláthatatlan, s jórészt még teljesen ismeretlen
következményeket okozhat hosszabb távon. Az USA-szakértõk viszont
nem tartják veszélyesnek ezt a 220/90 számú irányelven alapuló döntést
környezetvédelmi szempontból. (World Food Regulation Review, 1996.
április, 23. oldal)

A hírekben közöltek háttéranyagai a megadott számok
alapján a KÉKI-ÉLMINFO-nál megrendelhetők.
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