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Az Európai Kártevőirtó Szolgáltatási Szabványról 
 

A CEN (Európai Szabványosítási Intézet) által közreadott Európai Kártevőirtási 
Szolgáltatási Szabvány első tervezetének "hivatalos" magyar fordítását a 
Magyar Szabványügyi Testület a 913-as Műszaki Bizottsági tagoknak 
rövidesen szét fogja küldeni. A kézhezvételtől 10 nap fog rendelkezésre állni 
a módosítási javaslatok megtételére. Ezt követően a 913 számú Műszaki 
Bizottság összeül a CEN-nek továbbítandó, egységes magyar álláspont 
megfogalmazása érdekében. 
 

In Memoriam Jonathan Peck 
 

Szeptember 16-án kaptuk a hírt, hogy Jonathan Peck, 
a Killgerm elnöke és tulajdonosa, hosszan tartó 
betegség után, szeptember 15-én elhunyt. 
 

Jonathan Peck a Chartered Institute of Environmental 
Health (CIEH) angol közegészségügyi intézetben is 
aktívan tevékenykedett. A 2008-ban a "A városi 
kártevők közegészségügyi jelentősége", és 2012-ben a 
"Kártevőirtási eljárások az élelmiszeriparban" című, a 
MaKOSZ által lefordíttatott kiadványok 

megjelentetését nagymértékben támogatta azzal, hogy a nyomdai 
szerkesztést és nyomtatást Angliában költségmentesen megvalósították. 
Olvasóink közül azok, akik a 2007-es konferenciánkon részt vettek, 
személyesen is találkozhattak vele, hiszen előadást tartott "A kártevőirtás 
szerepe a közegészség megóvásában" címmel. 
 

Csúcstalálkozók a MaKOSZ XXIII. Konfernciáján 
 

A konferencián sor kerül a "Visegrádi Négyek", azaz a Cseh, a Lengyel, a 
Szlovák és a Magyar Kártevőirtók Szövetségek elnökeinek találkozójára. 
Szintén találkozik a két legjelentősebb, az Európai Kártevőirtó Szövetségek 
Konföderációjának elnöke Bertrand Montmoreau úr, és az Amerikai 
Kártevőirtó Szövetség elnöke Kevin Pass úr, hogy megbeszéljék – az egyben 
két földrészt is képviselő – erős és elismert szövetségek lehetséges jövőbeni 
együttműködését. Ez páratlan alkalom, hiszen soha még Európában nem 
tartott előadást az Amerikai Kártevőirtó Szövetség egyetlen elnöke sem. 
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Elkészült a konferencia végleges programja 
 

Jelen Hírlevelünkkel egyidejűleg megküldjük Olvasóinknak a XXIII. MaKOSZ 
Konferencia végleges programját, amely a honlapunkon (www.makosz.hu) is 
megtekinthető. 
 

20 éves fennállásunkat egy különleges hely meglátogatásával fogjuk 
megünnepelni a Konferencia második napján, október 10-én.  
 

Látogatás a Törley Gyűjteményben 
 

A Törley pezsgők története majdnem 
másfél évszázadra nyúlik vissza. 
Nyitottan az újdonságokra a Törley gyár 
a századfordulóra az ország 
legkorszerűbb pezsgőgyára lett. A 
millenniumi kiállításon pedig már a 
„császári és királyi udvari szállítók” címet 
viselte. A rákövetkező évtizedekben a 
Törley híre és zamata eljutott Párizstól 
Amerikán át egészen Ausztráliáig, a gyár 
pedig 1910-re már elérte az évi kétmillió 

palackos termelést. A sikert végül a második világháború törte meg, amelyet egy 
nehézségekkel, majd újjászületéssel teli időszak követett. Mindezek ellenére a 
Törley a mai napig tartja piacvezető pozícióját Magyarországon. 
Ezt a sokszínű, időnként nehéz, de egyúttal sikeres 130 évet meséli el nekünk a 
Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont. Korabeli relikviák, feljegyzések segítségével 
tekinthetünk be a magyar pezsgőzési kultúra születésébe és fejlődésébe. 
Bemutatásra kerül a Chevaliers Törley Pezsgőrend, 1886-tól a François család 

relikviái, továbbá az 1955-ben létesült Hungaria Pezsgőpincészet is. A gyűjtemény 
célja, hogy átfogó színtere legyen mindennek, ami a pezsgőzéssel kapcsolatos, egy 
helyen összegyűjtve az összes érdekességet, egyedi információt. 
A gyűjtemény nemcsak tartalmában, de külsejében is valódi különlegességnek 
számít. A kiállítótérbe lépve máris egy pezsgős dugó belsejében találjuk magunkat, 
amelyből egy palackba, majd egy pezsgős pohárba sétálhatunk át. Természetesen 
pezsgőkóstolás is lesz, és a látogatás után vásárlásra is van lehetőség a Törley 
pezsgőboltban.  
Végezetül vacsorára kerül sor a közelben lévő Tangazdaságban. 
A programban résztvevőket buszon szállítjuk a helyszínekre oda és vissza. 
A program költsége 7.900,- Ft/fő. 


