MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG
Számlaszám:

Elnök:

11709002 -20335218

Adószám:

19000448 -2-43

Dr. Minárovits János
Johan Béla " Országos Epidemi ológiai Központ, Mikrobiológiai Kutatócsoport
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Telefon: 394-5044
Fax: 394 -5409

E- mail: elnok@mmt.org.hu

Főtitkár: Dr. Márialigeti Károly
E öt v ös Lo rán d Tudomány egyete m, Természettudományi Kar , Mikrobiológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Telefon: 381-2177
Fax: 381 -2178
E- mail: fotitkar@mmt.org.hu
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A M agyar Mikrobiológiai Társ as ág
Vez etős égi Tagjai és a Vez etős égi ülés
állandó meghívottjai részére
MEGHÍVÓ
a Magyar M ikrobiológiai T ársaság Vezetőségi ülésére
Kedves Kolléganő/Kolléga!
A Magyar Mikrobiológiai Társaság következő vezetőségi ülését 2004. július 15-én,
csütörtökön délelőtt 10 óra 30 perckor tartjuk az ELTE Természettudományi Kar, M ikrobiológiai
Tanszék 6-104 tantermében (Budapest XI., P áz mány P. s étány 1/C. VI. em.).
Napirend:
1. A 2004. évben Manninger Rezső Emlékéremmel dijazottak kiválasztás a
2. A Farkas Elek emlékülés programja
3. Egyebek
Kérem, hogy a 2004. évi M anninger Rezs ő Emlékérem ajánlás okat 2004. július 10-ig
küldjék meg! Az ajánlások tartalmazzák az emlékéremre ajánlott személy tudományos életútját,
munkásságát, külön bemutatva a t ársas ág élet ében bet öltött szerepét, aktivit ás át. Az ajánlásokat a
fotitkar@mmt.org.hu elektronikus levélcímre kérem eljuttatni.
A 2. napirendi pont előt erjesztését kés őbb küldöm.
Megjelenésére feltétlenül számítok.
Üdvözlettel,
Márialigeti Károly
a MMT főtitkára
P.s.: A v e zet ős égi ülés helye az EL TE l ágy mán yosi ca mp us, d éli ép ület ébe n (n agy b ord ó ép ül et a Lág ymányosi- híd
budai hídfőj e felé ) lesz. Megközelíthető 4 -6. vill amossal, 12 - es busszal a Petőfi híd budai hídfőjéig, ill. a 103. buss zal a
lágymányosi híd budai hídfőjéig, majd onnan gyalogosan. Gépkocsival a budai felső rakpa rtr ól le het a z ép ület k ör üli
(ingyenes) parkolókba behajtani. Akik hosszabb gyalogolásra vállalkoznak, az 1- es villa mos L ágy mán yosi- hídi
v ég állomását ól a h ídon átgy alogolva is eljuthat nak az ép ületh ez.

