
 

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG 
HÍRLEVELE 

2018/10. szám 
2018. december 18. 

 

TÁRSASÁGI HÍREK 

Tisztelt Tagtársak! 

 Lassan az év végéhez közeledünk. Remélem, mindannyian jó egészségben készülődhetünk az 

ünnepekre. Mindenekelőtt a Magyar Élettani Társaság vezetősége nevében szeretném megköszönni 

mindazt a munkát, amellyel hozzájárultak Társaságunk ez évi eredményes működéséhez.  Szegedi 

Vándorgyűlésünk ismét méltó alkalom volt az új tudományos eredmények ismertetésére, új személyes 

kapcsolatok kialakítására és a meglévő barátságok elmélyítésére. Örvendetes, hogy a fiatal generáció 

érdeklődése nem lankad a MÉT iránt és idén is nőtt a felvételre jelentkezők száma. Szomorú viszont, 

hogy fájdalmas veszteségeink is voltak 2018-ban, hiszen Monos Emil és Szolcsányi János tagtársaink 

évtizedeken keresztül meghatározó módon vették ki részüket Társaságunk munkájából. Személyükben 

olyan kiváló kutatókat, iskolateremtő személyiségeket, barátokat, mentorokat, segítőkész tagtársakat 

tisztelhettünk, akik örökségét tovább kell vinnünk. 

MÉT szimpóziumok beküldési határideje 

 Mint korábbi Hírleveleinkből már értesültek róla, soron következő, 83. vándorgyűlésünk 2019. 

június 5-8. között Budapesten kerül megrendezésre. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a tervezett 

szimpóziumok bejelentési határideje 2019. január 6. 

Tagdíjak befizetése 

Szeretném megkérni a tisztelt tagtársakat, hogy a 2019. évre vonatkozó és előző évről esetleg elmaradt 

tagdíjbefizetéseket a MÉT számlaszámára szíveskedjenek átutalni:  

OTP Bank 11709002-20334987 

Európai Mikrokeringési Társaság és Európai Vasculáris 
Biológiai Társaság konferenciája 

Ugyancsak szeretnénk felhívni a figyelmet az Európai Mikrokeringési Társaság (European Society for 

Microcirculation)  és az az Európai Vasculáris Biológiai Társaság ( European Vascular Biology 

Organization) 2019. évi (április 15-18) Maastrichtban megrendezésre kerülő konferenciájára 

http://esm-evbo2019.org) , amelyre az előadás összefoglalók beküldési határideje 2018. december 21.  

 



Invitation to the 3rd joint ESM-EVBO meeting 2019 

April 15 – 18 2019, Maastricht, Netherlands 

 

Improving vascular health is an important goal to pursue, as cardio-vascular diseases account 

for almost half of all deaths in Europe. Disturbances in normal (micro)vascular biology are at 

the basis of many diseases. From classical cardiovascular diseases, like myocardial infarction 

and stroke, to cardiometabolic diseases, like dementia, cognitive decline, heart failure, chronic 

kidney disease, diabetes, hypertension, and to cancer, post-surgical tissue regeneration, and 

wound healing. This broad range of diseases clearly underlines the need to expand our 

knowledge on the basic mechanisms underlying the disturbances in normal (micro)vascular 

biology. With this conference we aim to address many aspects of these mechanisms through 

state-of-the-art symposia and workshops. 

From April 15 to 18, 2019 we welcome you to Maastricht, one of the oldest and certainly most 

beautiful cities of the Netherlands. Maastricht has for many years a strong basis in 

cardiovascular research in the CARIM School for Cardiovascular Diseases, which is one of the 

largest cardiovascular research institutes in Europe. 

This, together with the warm and hospitable atmosphere of Maastricht will ensure an exciting 

and fruitful stay. 

 

On behalf of the national organizers: 

Jaap van Buul, Ed Eringa, Stephan Huveneers, and Guido Krenning. 

 
  

http://esm-evbo2019.org/home/loc-website-front-welcome/


Minden Tagtársunknak ezúton kívánunk 
boldog, meghitt Karácsonyi ünnepeket és 

eredményes újesztendőt erőben és 
egészségben. 

Tagtársi üdvözlettel: 

Bari Ferenc 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÉT Hírlevél terjesztése a Szegedi Tudományegyetem szerveréről történik. 
A szerkesztőség e-mail címe: met@med.u-szeged.hu 

Kérjük, hogy megjelentetni szánt információikat a fenti címre küldjék. 
Ugyanide várjuk bármilyen természetű megjegyzésüket, észrevételüket, javaslatukat. 

 
A Szerkesztőség. 


