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Prof. dr. Kosztka Miklós, az OEE Díj Bi-
zottságának elnöke hat évig tartó te-
vékeny egyesületi munka után, 2016
novemberében leköszönt a bizottság
vezetésérõl. 


    
   





    

   
   
   

    

    


   
   

 
  

     
   

 
 

    


   
 


  





     
    

    
 
 


    
 
 
    

  

    





Megújult az OEE Díj Bizottsága


