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Üzemel a MÉT megújult honlapja
Örömmel értesítjük a tagságot, hogy megújult honlapunk elérhető a http://www.physoc.hu
címen. A honlapot az SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet üzemelteti, így
tartalmának kezelése jelentősen egyszerűbbé vált.
Tagtársainkat kérjük, hogy segítsék munkánkat az információk naprakész megosztásával.
Szeretnénk az archívumot minél több emlékkel feltölteni, ehhez várjuk a Társaság életével
kapcsolatos fotókat, dokumentumokat (met@med.u-szeged.hu).

Minden Tagtársunknak ezúton kívánunk boldog, meghitt
Karácsonyi ünnepeket és eredményes újesztendőt
erőben és egészségben.

Tagtársi üdvözlettel:

Bari Ferenc, elnök

LXXXIV. MÉT Vándorgyűlés
Tisztelt Tagtársak, Kedves Kollégák!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Budapesten rendezhetjük meg a MÉT LXXXIV.
vándorgyűlését 2020. június 10-13. között. Minden kétséget kizáróan kijelenthetjük, hogy a
társaság 1931-es alapítása óta évente megrendezésre kerülő esemény a hazai élettudományi
kutatóelit egyik legnívósabb seregszemléje. Örömteli, hogy a Magyar Mikrocirkulációs és
Vaszkuláris Biológiai Társaság (MMVBT) ismét hozzánk csatlakozva rendezi meg éves

tudományos fórumát. A szervezők részére külön öröm, hogy a vándorgyűlés a Semmelweis
Egyetem 250. jubileumi tanévének egyik záróeseménye lesz.
A korábbi konferenciák hagyományait követve a tudományos program kialakításakor szem
előtt tartjuk, hogy ez alkalommal is teret kapjon az élettani irányultságú kutatások teljes
spektruma a sejt- és molekuláris élettani kutatásoktól, a kísérletes alapkutatásokon át a
humán élettani kutatásokig. Kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni a transzlációs
orvostudományi kutatásoknak, ezáltal hangsúlyozva a betegellátásban és alapkutatásokban
tevékenykedő kutatók közti eszmecsere és együttműködés fontosságát. A tudományos
programot nemzetközileg elismert meghívott kutatók előadásai színesítik majd, emellett
kiemelt fórumokon biztosítunk bemutatkozási lehetőséget legfiatalabb kollégáinknak.
A tudományos programok mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy magas színvonalú
társasági- és sport-eseményekkel segítsük elő a kötetlen eszmecserét, és tegyük
emlékezetessé az együtt töltött napokat.
Őszintén reméljük, hogy Önt is a konferencia előadójaként, résztvevőjeként láthatjuk
vendégül 2020 júniusában.
Tagtársi üdvözlettel,

Dr. Benyó Zoltán
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.

