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Beszámoló
 a FECS Élelmiszerkémiai Munkacsoport Közép-Európai
Kapcsolatok Albizottságának 1993. évi tevékenységérôl

1. Projekt

A FECS Élelmiszerkémiai Munkacsoport immár nagy hagyományokkal
rendelkezik az új kapcsolatok kiépítése, illetve a régiek megerôsítése
terén a kelet-, közép- és nyugat-európai országok élelmiszer-vegyészei
között. A közismert EURO FOOD CHEM Konferenciákra, valamint az
egyéb, rendkívül sikeres szimpóziumokra - amelyek megszervezése a
Munkacsoport fô tevékenységét reprezentálja - húsznál is több európai
országból érkeznek rendszeresen az élelmiszer-vegyészek.

Az elmúlt néhány évben lezajlott drasztikus politikai változások drámai
hatást gyakoroltak a közép-európai államokban általában, de különös
tekintettel az egyetemi intézményekre. A pénzhiány tovább nehezítette
az élelmiszer-kémiai és -analitikai oktatáshoz és kutatásokhoz már oly
régóta nélkülözött felszerelések megvásárlását. A megfelelô oktatási
lehetôségek hiányában a hallgatók a világ más helyein keresik a szakmai
továbbfejlôdés útját, ami végsô soron az illetô ország jövôbeli
szürkeállományának elszívását eredményezheti. Erre a speciális
helyzetre való tekintettel a Munkacsoport 1992. szeptemberi éves rendes
megbeszélésén  elhatározta egy speciális részleg létrehozását, melynek
célja a használt felszerelések cseréjének megszervezése. Az 1993-as év
folyamán a nyugat-európai országok nemzeti élelmiszerkémiai
társaságainak valamennyi tagja kapott egy tájékoztató levelet és egy
ûrlapot, ahol listaszerûen felsorolhatták azokat a munkából kivont, ám
felhasználásra még mindig alkalmas laboratóriumi berendezéseket,
amelyeket készek közép-európai egyetemi intézmények részére
adományozni.

2. Eredmények
Az Albizottság nagy örömmel jelentette, hogy eddig a következô
adományokra érkeztek be felajánlások: 

8 analitikai mérleg
4 centrifuga
3 gázkromatográf
3 UV/VIS spektrométer
3 pH-mérô
2 rheométer
2 autokláv
2 laboratóriumi edény mosogató

berendezés

2 elektromos homokfürdô
1 kolónia-számláló
1 nagyító üveg kolónia számláláshoz
1 kromatométer
1 IR-spektrométer
1 IR-szárító mérleggel
1 Kjeldahl-készülék
1 atomabszorpciós spektrofotométer  
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A fenti adományok jövendô tulajdonosait az Albizottság még az év
folyamán kijelöli és a lehetô legrövidebb úton értesíti is ôket.
Természetesen a donorok is megkapnak minden szükséges információt,
és a mûszerek elszállítása ugyancsak megszervezésre kerül.

3. A FECS Élelmiszerkémiai Munkacsoport általános
kezdeményezésének folytatása

A donációs lista mutatja, hogy a tagországok válaszoltak a felhívásra, és
hogy jól ismerik a kutatók helyzetét Közép-Európában. Az Albizottság
rendkívül hálás a bôkezûségért, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ez a
folyamat nem szakadhat meg. A közép-európai országokból kapott
megkeresésekbôl világosan kitûnik, hogy igen nagy igény mutatkozik a
mûszerek iránt, ami indokolja a folytatást. Magyarországot Dr. Lásztity
Radomir, egyetemi tanár képviseli az Albizottságban, aki további
felvilágosítást nyújt az érdeklôdôk számára.

Molnár Pál

F S T A  C D  R O M

A KÉKI-ÉLMINFO rövid idõ óta rendelkezik az IFIS
(Nemzetközi Élelmiszer Információs Szolgálat) és a
SilverPlatten által megjelentetett FSTA (Élelmiszer
Tudomány és Technológiai Kivonatok) adatait tartalmazó
CD ROM-al, amely a világ legnevesebb és
legelterjedtebben használt információs forrása az
élelmiszer-tudomány és a -technológia területén.

Várjuk érdeklôdõ megkeresését.

1536 Budapest, Pf.: 393. KÉKI-ÉLMINFO Tel/Fax: 156 5082
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