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1976 január 20. A FÉVI-ben rendsze
resen ta rto tt Műszaki Továbbképző 
Előadások (M. T. E.) keretében Ba
bos László ta rto tt előadást a húsipa
ri gyártmányfejlesztésről. (W. A.-né)

1976 február 10. Varga Miklósné elő
adása a FÉVI-ben, ’’Baromfiipari 
technológia” címmel. (W. A.-né)

1976 március 31—április 2. között az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Su
gárvédelmi Szakcsoportja Visegrá- 
don továbbképző tanfolyamot szer
vezett, melyen a K ÉV I részéről a 
következő előadások hangzottak el: 
Kovács József, Liszonyiné Gacsányi 
Márta, Nedelkovits János; A környe
zeti radológiai kapacitás vizsgálatá
nak módszerei és fontossága a nuk
leáris energiahasznosítás növekedése 
kapcsán;
Liszonyiné Gacsányi Márta, Kiss 
Béla, Szabó László: A környezeti 
minták radioaktív szenyezettségé- 
nek változása, detektálhatósága és 
korlátái a méréstechnika és a min
ták összetétele függvényében;
Kiss Béla, Borusné Böszörményi 
Nóra, Liszonyiné Gacsányi Márta: 
Strocium és ittrium  izotópok elvá
lasztási és mérési lehetőségei külön
böző környezeti mintákban.

1076 április 12. Perédy József előadása 
a FÉVI-ben: Korszerű étolaj fino
mítás technológiája. (W. A.-né)

1976 április 22. A MÉTE szeszipari 
szakosztályban Lóránt Béla (FÉV1) 
ta rto tt előadást a szeszipari termé
kek minőségének alakulásáról a mi
nőség fejlesztéséről és a termékek 
korszerűsítéséről. (W. A.-né)

1976 április 26. Chikány Béla előadása 
’’Tejesmargarin előállításának tech
nológiája” címmel a FÉVI-ben. 
(W. A.-né)

1976 április 27 — 30. A MÉM meghívá
sára bolgár küldöttség tartózkodott 
Magyarországon dr. Abrosov vezeté
sével minőségellenőrzés, tapasztalat- 
csere céljából. (К- K.)

1976 április 30. A K É K I kollokviumán 
Gyaraki Zoltán (FÉVI) ta rto tt elő
adást a gyorsfagyasztott palacsinta 
készítésének lehetőségeiről új tech
nológiával (W. A.-né)

Hibaigazítás

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 20 kötetének 193. oldalán Selmeci Gy., 
Aczél É. és Péter Sz. „A  n itrá t ion direkt meghatározása húsipari termékekből”  
c. cikk idegennyelvű összefoglalói nem a fenti dolgozat tartalmának összefoglalói, 
hanem a szerzők ugyancsak e folyóirat 21 kötetének 298 oldalán közölt cikkének 
összefoglalásait tartalmazzák, (szerk.)
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