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MUNKATÁRSUNKTÓL 2018.02.15. 11:17

Dr. Gábor Miklóst 101. életévében érte a halál.

Dr. Gábor Miklós, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és
Biofarmáciai Intézetének emeritus professzora, farmakológus, a biológiai
tudományok doktora, 2018. február 5-én, életének 101. évében elhunyt.

Búcsúztatását február 22-én, 14 órakor tartják a József Attila Tanulmányi és
Információs Központban.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 108

Antiallergén
ágynemű
garnitúra

21 990 Ft
4 990 Ft

Vibro Shaper
testépítő
fitnesszgép (WS
Teleshop) -
ingyenes
89 990 Ft
69 990 Ft
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Fotó: Szegedi Tudományegyetem

Népszerű

Miss & Mister
America 2018:
három napon át
versenyeznek a
testépítők -
képriport

70 éves lett a
legendás Kacsa -
fotók

Lopott, körözték,
elfogták - fotó

Saláta a
huszadik emeletről

Megválasztották az
év agrárembereit:
növénytermesztésben
vásárhelyi a díjazott,
a közönségdíjat
szegedi hozta el

Betegágyáról
posztolt Delhusa
Gjon, azonnal meg
kellett műteni - fotó

.AKCIÓS
Gardróbszekrény

5 Pengő 1938
aUNC Ezüst / Szent

Extol lépcsős fúró
?&#216;4.0-12.0

52 650 Ft  

7 800 Ft  

1 005 Ft  
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A professzort nemrég köszöntötték 100. születésnapján, ahol lapunk is jelen
volt. – Sorsom, hogy mindig oda kerültem, ahol segítségre volt szükség.
Boldog vagyok, mert az Isten megadta, hogy teljes szellemi frissességben
élhessem meg ezt a napot – fogalmazott akkor Gábor Miklós.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Állatkínzással vádolják a csengelei fér�t, aki éheztette kutyáját, és vizet sem
adott neki a nyári hőségben
ÚtON: A sportcsarnokig ér a kocsisor Újszegeden
Évet értékelt a Momentum Szegeden
Deszken és Szegeden is lángolt a boszorkány - képgalériák
Gejzírként tört fel a víz a szegedi Szent István téren - fotók

Témák: Szeged

Boldog embernek vallotta magát Gábor Miklós farmakológus a 100.
születésnapján is. Felsőfokú tanulmányainak emlékei, kutatói és oktatói
sikerei egyaránt a szegedi egyetemhez kötötték. Az SZTE
Gyógyszerésztudományi Kar fennállása 60. évfordulója után, saját 100.
születésnapja előtt kértük mérlegkészítésre Gábor Miklós farmakológust.
- olvasható a Szegedi Tudományegyetem honlapján, ahol a professzorral
készült utolsó interjút is közzétették.

Antiallergén
ágynemű
garnitúra

21 990 Ft
4 990 Ft

Vibro Shaper
testépítő
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Teleshop) -
ingyenes
89 990 Ft
69 990 Ft
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Elhunyt a legendás szegedi professzor

4 megosztás

 

13 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?
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Partnereinktől

Tűzze ki céljait, fejlesszük
együtt vállalkozását!  

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Jakabos Zsuzsanna és Tomi Rocky
mozgássérült csornai lánynak szerzett
örömöt Győrben - fotó, videó

Hagyatékfelvásárlás Osztrák
Árakon

ÚtON: A sportcsarnokig ér a
kocsisor Újszegeden

Azért vették meg a düledező
tanyát, mert csak erre volt
pénzük - ...

Meghalt Henrik herceg, a
dán királynő férje

Orbán: Magyarország
kormánya ma nem
zsarolható, függetlenek
vagyu...

Üde színfolt a crossoverek
között.

.AKCIÓS
Gardróbszekrény

5 Pengő 1938
aUNC Ezüst / Szent

Extol lépcsős fúró
?&#216;4.0-12.0

52 650 Ft  

7 800 Ft  

1 005 Ft  
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