MEGEMLÉKEZÉS
A TIT ELNÖKÉTŐL BÚCSÚZUNK

Elhunyt Hámori József
Életének 90. évében meghalt Hámori József Széchenyi-díjas neurobiológus, akadémikus,
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.
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