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Gyászhír – elhunyt Dr. Bartha Jenő 

Megtört szívvel értesítjük Társaságunk tagjait, hogy Dr. Bartha Jenő tagtársunk, az Acta 

Physiologica Hungarica szerkesztője, nyugalmazott egyetemi docens 2020. január 6-án, 

életének 84. évében elhunyt. 

Az életéről történő megemlékezés a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében lesz, 

2020. február 09-én (vasárnap) 15.00 órakor, ahová a család minden volt kollégát nagy 

szeretettel vár. A temetésére szűk családi körben kerül sor. 

Dr. Bartha Jenő lánya, Dr. Bartha Ágnes arra kéri azokat, akik részt szeretnének venni az MTA-

n rendezendő megemlékezésen, jelezzék neki a barthaagnes@yahoo.com címen. 

Bartha Jenő tagtárs emlékét tisztelettel megőrizzük, a családnak mielőbbi megnyugvást 

kívánunk. 

MÉT LXXXIV. Vándorgyűlése - Felhívás szimpóziumok szervezésére 

Mint arról korábban kiküldött felhívásunkban értesítettük, a Magyar Élettani Társaság MÉT LXXXIV. 

Vándorgyűlését 2020. június 10-13. között tartjuk Budapesten a Magyar Mikrocirkulációs és 

Vaszkuláris Biológiai Társasággal (MMVBT) közösen, amelynek helyszíne a Semmelweis Egyetem 

Elméleti Orvostudományi Központ lesz.  A tudományos programot nemzetközileg elismert meghívott 

kutatók előadásai színesítik majd.  A Vándorgyűlés színvonalát szeretnénk tematikus szimpóziumokkal 

is emelni.  A szimpóziumok tervezett hossza 100-120 perc, amelyben három 20 perces meghívott 

előadás, és a benyújtott absztraktok közül a szimpózium szervezője és egyben üléselnöke által 

kiválasztott 2-3 rövid előadás kapna helyet. Terveink szerint egy időben maximum 2 párhuzamos 

szimpózium zajlana.  A Tudományos Szervezőbizottság részéről már kaptunk néhány nagy 

érdeklődésre számot tartó tervezetet, amelyeket alább felsoroltunk.  Felkérjük tagtársainkat 

hasonlóan izgalmas témákat körüljáró szimpóziumok szervezésére, amelyre várjuk javaslataikat.   

A tervezeteket 2020. február 15-ig kérjük a met2020@semmelweis-univ.hu címre elküldeni. 

Emeljük közös erőfeszítéssel a konferenciát magas színvonalú, a nagy elődök és a 250 éves Semmelweis 

Egyetem hírnevéhez méltó eseménnyé! 

A szervezők nevében, tagtársi üdvözlettel, 

Dr. Benyó Zoltán, a konferencia elnöke 



MÉT archívum 

Továbbra is kérjük tagtársainkat, hogy segítsék munkánkat az információk naprakész 

megosztásával. Szeretnénk az archívumot minél több emlékkel feltölteni, ehhez továbbra is 

várjuk a Társaság életével kapcsolatos fotókat, dokumentumokat (met@med.u-szeged.hu). 

 

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. 


