SAJTÓFIGYELÉS - 2019/45. hét
(2019. október 31. - november 6.)
Lokál - 2019.10.30. (1,6. oldal)
Magyar kutatások hódíthatják meg a világot
Magyarország például élen jár a tbc-kutatásban, ami többek közt a természettudományi
múzeum újkori múmiaanyagának köszönhető. (…) A kutatók abban bíznak, hogy választ
kapnak a kérdésre: a tuberkulózisbaktériumok miért ennyire ellenállóak a forgalomban lévő
gyógyszerekkel, antibiotikumokkal szemben? Ha rájönnek, talán képesek lesznek egy
hatékonyabb ellenszert kifejleszteni, amely gyorsan hat, rengeteg ember életét megmentve
ezzel nap mint nap – árulta el az igazgató. A múmiákat a Szegedi Tudományegyetemen, az
ELTE-n és a külföldi laborokban is vizsgálják, óriási lenne, ha magyarok találnák meg a tbc
gyorsan ható ellenszerét.
Magyar Installateur - 2019.10.30. (36. oldal)
Együttműködési megállapodás az ELTE és a Fővárosi Vízművek között
Szeptember 19-én, az ELTE Lágymányosi Campusa adott otthont az ELTE
Természettudományi Kara és a Fővárosi Vízművek között létrejött együttműködési
megállapodás aláírásának. A dokumentum által, amelyet az ELTE Természettudományi
Karának dékánja, Dr. Kacskovics Imre és a Fővárosi Vízművek megbízott vezérigazgatója,
Keszler Ferenc írt alá, ünnepélyes és hivatalos formát is öltött a gyakorlatban már korábban
megkezdődött közös munka.
3szek.ro - 2019.10.30. 07:29:34
3szek.ro - 2019.10.30
Diákszónokok versengtek
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, a Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület és a Bod
Péter Tanítóképző a múlt hét végén harmadik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Kossuth
Szónokversenyt. (…) A verseny erdélyi szakaszának első és második helyezettjei november 8án és 9-én részt vesznek Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett
Kossuth-szónokverseny döntőjében.
https://www.3szek.ro/load/cikk/127680/diakszonokok-versengtek
napi.hu - 2019.10.29.
Navracsics Tibor hazatér
Nem marad Brüsszelben Navracsics Tibor, ha lejár a mandátuma az Európai Bizottságban. A
kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztos a visszatér a katedrára és az ELTE jogi
karán fog dolgozni - idézi a hvg.hu a Politico-t.
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/navracsics-tibor-eu.694212.html
További megjelenés:
-

atv.hu - 2019.10.29.
Navracsics Tibor öt év után hazatér, és elárulta, mihez kezd itthon
http://www.atv.hu/belfold/20191029-navracsics-ot-ev-utan-hazater-es-elarulta-mihezkezd-itthon

-

civilhetes.net - 2019.10.29.
Hazatér a Fidesznél kegyvesztett politikus

https://civilhetes.net/hazater-a-fidesznel-kegyvesztett-politikus
-

168ora.hu - 2019.10.29.
Hazajön Brüsszelből a volt magyar uniós biztos, az ELTE-n fog tanítani
Navracsics Tibor, de még csúszhat a terve
https://168ora.hu/itthon/navracsics-tibor-elte-hazateres-tanitas-brusszel-jogi-kar176448

-

24.hu - 2019.10.29.
Hazatér Navracsics Tibor Brüsszelből, az ELTE-n fog tanítani
https://24.hu/belfold/2019/10/29/hazater-navracsics-tibor-brusszel-elte-fidesz/

-

hvg.hu - 2019.10.29.
Navracsics Tibor elárulta, mihez kezd, miután hazajön Brüsszelből
https://hvg.hu/vilag/20191029_Navracsics_Tibor_elarulta_mit_csinal_Brusszel_utan

-

atv - esti Híradó - 2019.10.29.
Öt év után hazatér Brüsszelből Navracsics Tibor
http://www.atv.hu/videok/video-20191029-atv-hirado-2019-10-29-18

ecolounge.hu - 2019.10.29.
Együtt a világ megmentéséért az oktatással!
Az idei év nem csak a Plant for the Planet számára rendhagyó, hanem az ELTE Gyertyánffy
István Gyakorló Általános Iskola számára is. Az iskola idén ünnepli 150. születésnapját, a
nemzetközi mozgalom pedig idén tartotta a legtöbb Akadémiát és a Gyertyánffyval
együttműködve a legnagyobbat is, hiszen október 18-án 80 nagykövetet avattak.
http://ecolounge.hu/nagyvilag/egyutt-a-vilag-megmenteseert-az-oktatassal
hirado.hu - 2019.10.29.
Számos innovatív technológia áll rendelkezésre az árvizek megelőzésére
Az új védekezési eszközök és a megelőzés volt a fő témája többek közt az árvízvédelmi
konferenciának, melyet kedden Budapesten rendeztek. (…) A megelőzésekre napjainkban már
számos innovatív technológia áll a rendelkezésre, mint például az a műholdas adatbázis,
amellyel folyamatosan megfigyelés alatt tartják a Föld vizeinek állapotát – jelentette ki Ferencz
Orsolya, az ELTE tudományos főmunkatársa az M1 Szemtől szembe című műsorában.
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/10/29/szamos-innovativ-technologia-allrendelkezesre-az-arvizek-megelozesere
További megjelenés:
m1 - Szemtől szembe - 2019.10.29.
Az árvízi biztonságról rendeztek konferenciát Budapesten
Megszólalók: Ferencz Orsolya tudományos főmunkatárs, ELTE
https://mediaklikk.hu/video/szemtol-szembe-122-resz/

szon.hu - 2019.10.29.
Fiatal kutatók a múzeumban
Másodszor rendez érmetani tanácskozást fiatal kutatók számára a Jósa András Múzeum és az
ELTE BTK Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszék november 6-án. A
konferenciát dr. Ulrich Attila alpolgármester és dr. habil. Barta Róbert, a Debreceni Egyetem
docense, a konferencia levezető elnöke nyitja meg 9.30-kor.
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fiatal-kutatok-a-muzeumban-3488474/
weborvos.hu - 2019.10.29.
Idén is elstartol a Száraz November program
A Kék Pont Alapítvány által negyedik alkalommal megszervezett Száraz November kampány
idei témája a kockázatos egyetemi ivás. (…) A négy évvel ezelőtt indított Száraz November
elérése mára milliós, az abban résztvevők száma tízezres nagyságrendű és évről évre nő a 30
napos kihívásban résztvevők száma. A kampányban a Kék Pont Alapítvány szakmai partnere
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara.
https://weborvos.hu/hirek/iden-is-elstartol-a-szaraz-november-program-255311
Vas Népe - 2019.10.31. (5. oldal)
Professzori címet kaptak
Egyetemi tanári kinevezést vehetett át a szombathelyi campus két oktatója, az ELTE IK Savaria
Műszaki Intézetében tanító dr. Kollár László a mechanika területén, dr. Sidor Jurij pedig az
anyagtudomány területén végzett kiemelkedő kutató és oktató munkájáért. (…)
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2019.10.30.
Professzori címet kapott az ELTE SEK két oktatója
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/professzori-cimet-kaptak-3348456/

Lokál extra - Debrecen - 2019.10.31. (9. oldal)
Amerikai rangsoron az egyetem
Globálisan a 635., míg európai szinten a 284. helyezést érte el a Debreceni Egyetem az 1599
felsőoktatási intézményt vizsgáló, US News által összeállított Best Global Universities
rangsorban. (…) Hazai intézmények közül a Debreceni Egyetemet (635) csak az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (434) előzte meg, rajtuk kívül a Semmelweis Egyetem (682), a Szegedi
Tudományegyetem (688), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (944),
valamint a Pécsi Tudományegyetem (1125) került fel a rangsorra.
Lokál extra - Szombathely - 2019.10.31. (9. oldal)
Hatvanéves a szombathelyi felsőoktatás
1959 szeptemberében a korábbi Faludy Gimnázium épületében megkezdte működését a
Szombathelyi Állami Tanítóképző Intézet. Szombathely azóta egyetemi város. A jubileumot
nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte meg az ELTE Savaria Egyetemi Központ.
debreceninap.hu - 2019.10.31.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat a Nap
légkörében
Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült
hatalmas mennyiségben megfigyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy
energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében.

(…) Erdélyi Róbert csillagásznak, az ELTE és a Sheffieldi Egyetem professzorának, valamint
az angliai intézményben működő Napfizikai és Űrplazma Kutatóközpont és a Kínai
Tudományos és Technológiai Egyetem kutatóinak sikerült új módszerek révén hatalmas
mennyiségben észlelniük a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy energiájú és egyedi
tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében.
https://www.debreceninap.hu/vilag/2019/10/31/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenekoriasi-magneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben/
További megjelenés:
-

hvg.hu - 2019.10.30.
Magyar tudós segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://hvg.hu/tudomany/20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus

-

index.hu - 2019.10.30.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek mágneses pulzusokat a Nap
légkörében
https://index.hu/techtud/2019/10/30/nap_plazmahullam_alfvenpulzusok_elte_magyar_kutato/

-

magyarhirlap.hu - 2019.10.30.
Alfvén-pulzusokat figyeltek meg a Nap légkörében
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20191030-alfven-pulzusokat-figyeltek-meg-anap-legkoreben

-

nlc.hu - 2019.10.30.
Új titokra derült fény a Nappal kapcsolatban
https://nlc.hu/ezvan/20191030/felfedezes-magyar-kutato-nap-urkutatas/

-

webradio.hu - 2019.10.30.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat
a Nap légkörében
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenekoriasi-magneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben

-

444.hu - 2019.10.30.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat
a Nap légkörében
https://444.hu/2019/10/30/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenek-oriasimagneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben

-

bevezetem.eu - 2019.10.30.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat
a Nap légkörében
https://bevezetem.eu/2019/10/30/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenek-oriasimagneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben

-

infostart.hu - 2019.11.03.
Régóta megválaszolatlan rejtélyt fejtettek meg magyar kutatók segítségével
https://infostart.hu/tudomany/2019/11/03/regota-megvalaszolatlan-rejtelyt-fejtettekmeg-magyar-kutatok-segitsegevel

-

origo.hu - 2019.11.03.
Ámulatba ejtő jelenséget figyelt meg a Napban egy magyar tudós
https://www.origo.hu/tudomany/20191103-magyarorszag-meretu-orvenyekgerjesztenek-oriasi-magneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben.html

-

sonline.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.sonline.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-1906533/

-

boon.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://boon.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-a-napnagy-rejtelyet-3887538/

-

beol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.beol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-2300058/

-

kemma.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.kemma.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-1859655/

-

vaol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.vaol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-3353595/

-

szoljon.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.szoljon.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-2009442/

-

bama.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.bama.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-2105172/

-

veol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.veol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-3155736/

-

baon.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.baon.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-2270922/

-

teol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.teol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-a-napnagy-rejtelyet-1971336/

-

zaol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.zaol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-a-napnagy-rejtelyet-3404517/

-

haon.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://haon.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-a-napnagy-rejtelyet-3643890/

-

feol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.feol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-a-napnagy-rejtelyet-3368442/

-

duol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.duol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-3083241/

-

heol.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://www.heol.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-anap-nagy-rejtelyet-2029302/

-

szon.hu - 2019.11.03.
Magyar csillagászprofesszor segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét
https://szon.hu/egyperces/magyar-csillagaszprofesszor-segitett-megfejteni-a-nap-nagyrejtelyet-3496500/

-

ma.hu - 2019.11.01.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat
a Nap légkörében

http://www.ma.hu/tudomany/336651/Magyarorszag_meretu_orvenyek_gerjesztenek_
oriasi_magneses_plazmapulzusokat_a_Nap_legkoreben?place=srss
-

tudomanyplaza.hu - 2019.11.01.
Óriási mágneses plazmapulzusok Napunk légkörében
https://tudomanyplaza.hu/oriasi-magneses-plazmapulzusok-napunk-legkoreben/

-

budaorsiinfo.hu - 2019.10.31.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat
a Nap légkörében
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/10/31/magyarorszag-meretu-orvenyekgerjesztenek-oriasi-magneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben/

-

femina.hu - 2019.10.31.
Különleges jelenséget figyelt meg a Nap légkörében egy magyar csillagász csapata
https://femina.hu/terasz/nap-plazma/

-

librarius.hu - 2019.10.31.
Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat
a Nap légkörében
https://librarius.hu/2019/10/31/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenek-oriasimagneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben/

-

nepszava.hu - 2019.10.31.
Magyarországnyi plazmaörvényeket figyeltek meg a Nap légkörében
https://nepszava.hu/3055546_magyarorszagnyi-plazmaorvenyeket-figyeltek-meg-anap-legkoreben

elteonline.hu - 2019.10.30.
Kertész Imre-konferencia az ELTE BTK-n
Kertész Imre születésének 90. évfordulója alkalmából konferenciát tartanak az ELTE BTK A
épületének Kari tanácstermében. A kétnapos konferencia november 7-én, délelőtt 10-kor
kezdődik és egészen másnap este 6 óráig tart. „Kertész Imre a 20. századi európai irodalom
egyik kiemelkedő alkotója, és természetesen a közelmúlt magyar irodalmának is legnagyobb
formátumú írói közé tartozik.
http://elteonline.hu/tudomany/2019/10/30/kertesz-imre-konferencia-az-elte-btk-n-2/
További megjelenés:
-

nepszava.hu - 2019.10.30.
Konferencia Kertész Imre születésének 90. évfordulóján
https://nepszava.hu/3055482_konferencia-kertesz-imre-szuletesenek-90-evfordulojan

Népszava - 2019.11.04. (4. oldal)
Meghalt Huszár Tibor szociológus
Nyolcvankilenc éves korában meghalt Huszár Tibor szociológus – értesült az Index az
akadémikus családjától. Huszár az ELTE Szociológiai Intézetének alapítója, előtte ’56-os

felkelő, majd 1990-ben rövid ideig országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja volt.
További megjelenés:
-

lokal.hu - 2019.11.03.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://www.lokal.hu/2019-11-elhunyt-huszar-tibor-szociologus/

-

life.hu - 2019.11.03.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://www.life.hu/kultura/20191103-elhunyt-huszar-tibor-szociologus.html

-

ma.hu - 2019.11.03.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
http://www.ma.hu/kulturport.hu/336735/Elhunyt_Huszar_Tibor_szociologus

-

civilhetes.net - 2019.11.03.
Elhunyt Huszár Tibor akadémikus
https://civilhetes.net/elhunyt-huszar-tibor-akademikus

-

atv.hu - 2019.11.03.
Elhunyt Huszár Tibor
http://www.atv.hu/belfold/20191103-elhunyt-huszar-tibor

-

hirklikk.hu - 2019.11.03.
Elhunyt Huszár Tibor akadémikus
https://hirklikk.hu/kozelet/elhunyt-huszar-tibor-akademikus/356474/

-

nepszava.hu - 2019.11.03.
Meghalt Huszár Tibor
https://nepszava.hu:443/3055738_meghalt-huszar-tibor

-

24.hu - 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor, az ELTE Szociológiai Intézetének alapítója
https://24.hu/belfold/2019/11/02/meghalt-huszar-tibor/

-

168ora.hu - 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor szociológus
https://168ora.hu/itthon/meghalt-huszar-tibor-szociologus-176686

-

index.hu - 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor, szociológus
https://index.hu/techtud/2019/11/02/meghalt_huszar_tibor_szociologus/

-

nepszava.hu- 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor
https://nepszava.hu/3055738_meghalt-huszar-tibor

-

hvg.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor akadémikus
https://hvg.hu/kultura/20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus

-

blikk.hu - 2019.11.02.
Gyász: meghalt Huszár Tibor
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/meghalt-huszar-tibor-szociologus/jelt7e8

-

klubradio.hu - 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor
https://www.klubradio.hu/hirek/meghalt-huszar-tibor-109552

-

infostart.hu- 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor
https://infostart.hu/belfold/2019/11/02/meghalt-huszar-tibor

-

napi.hu - 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor, szociológus
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/meghalt-huszar-tibor-szociologusakademikus.694414.html

-

origo.hu - 2019.11.02.
Meghalt Huszár Tibor
https://www.origo.hu/itthon/20191102-huszar-tibor-halala.html

-

propeller.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
http://propeller.hu/itthon/3472103-elhunyt-huszar-tibor-szociologus

-

444.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://444.hu/2019/11/02/elhunyt-huszar-tibor-szociologus

-

debreceninap.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://www.debreceninap.hu/orszag/2019/11/02/elhunyt-huszar-tibor-szociologus/

-

webradio.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://webradio.hu/hirek/kultura/elhunyt-huszar-tibor-szociologus

-

gondola.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://gondola.hu/hirek/246159-Elhunyt_Huszar_Tibor_szociologus.html

-

magyarnemzet.hu - 2019.11.02.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus, az MTA rendes tagja

https://magyarnemzet.hu/kultura/elhunyt-huszar-tibor-szociologus-az-mta-rendestagja-7456907/
-

librarius.hu - 2019.11.04.
Elhunyt Huszár Tibor
https://librarius.hu/2019/11/04/elhunyt-huszar-tibor/

-

nlc.hu - 2019.11.04.
Elhunyt Huszár Tibor szociológus
https://nlc.hu/ezvan/20191104/huszar-tibor-szociologus/

euroastra.blog.hu - 2019.11.04.
Elvira Lindo és Ugron Zsolna beszélgetése a Diálogos sorozatban
A budapesti Spanyol Nagykövetség, a Cervantes Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Uránia
Nemzeti Filmszínház, valamint az ELTE Spanyol Tanszékének együttműködésében a spanyol
és a magyar irodalom elismert női szerzői beszélgetnek minden hónap első szerdáján a
"DIÁLOGOS: Spanyol-magyar irodalmi találkozások" című sorozat keretében.
https://euroastra.blog.hu/2019/11/04/elvira_lindo_es_ugron_zsolna_beszelgetese_a_dialogos_
sorozatban
További megjelenés:
-

artnews.hu - 2019.10.31.
Elvira Lindo és Ugron Zsolna irodalmi találkozása
http://artnews.hu/2019/10/31/elvira-lindo-es-ugron-zsolna-irodalmi-talalkozasa/

-

bdpst24.hu - 2019.10.31.
Elvira Lindo és Ugron Zsolna irodalmi találkozása
https://bdpst24.hu/2019/10/31/elvira-lindo-es-ugron-zsolna-irodalmi-talalkozasa/

tudomanyplaza.hu - 2019.11.04.
A Magyar Tudomány Ünnepe 2019
A Magyar Tudomány Ünnepe idén is egy egész országra kiterjedő, egy hónapon át tartó
programsorozat, több száz rendezvénnyel, előadással. Az országgyűlés a 2003. évi XCIII
törvénnyel november 3-át – a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi
jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, lehetővé téve a Magyar
Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. 2019
novemberében 16. alkalommal rendezik meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a
„Magyar Tudomány Ünnepe 2019” című országos és határon túli programsorozatot.
https://tudomanyplaza.hu/a-magyar-tudomany-unnepe-2019/
További megjelenés:
-

weborvos.hu - 2019.11.01.
Ismét Magyar Tudomány Ünnepe az ELTE-n
https://weborvos.hu/regionalis_hirek/ismet-magyar-tudomany-unnepe-az-elte-n255365

weborvos.hu - 2019.11.04.
Kutyákat vizsgáltak, hogy értsék az emberi agyat
Az agy különböző területei folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, még akkor is, ha az
agy látszólag pihen. Vajon mennyire ősiek ezek a kapcsolatok? Mi jellemzi az egészséges agy
működését? Az ELTE Etológia Tanszék kutatói ezekre a kérdésekre kutyákon keresték a
választ. A Szenior családi kutya program legújabb eredménye a Scientific Reports lapban jelent
meg - számolt be róla a magyarnemzet.hu. A kutyaagy eddig ismeretlen nyugalmi hálózatait
funkcionális mágneses rezonancia (fMRI) vizsgálattal fedezték fel az ELTE kutatói, amihez
családi kutyákat képeztek ki.
https://weborvos.hu/lapszemle/kutyakat-vizsgaltak-hogy-ertsek-az-emberi-agyat-255406
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2019.11.01.
A kutyák sohasem pihennek
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-kutyak-sohasem-pihennek-7448549/

gondola.hu - 2019.11.03.
Tíz magyar egyetem képviseli hazánkat Bangkokban
Megnyílt az egyik legrangosabb ázsiai oktatási szakkiállítás Bangkokban, ahol Magyarországot
tíz magyar egyetem képviseli. Az itteni továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatják az
érdeklődő külföldi diákokat. Az M1 tudósítója a helyszínen azt látta, hogy nagy az érdeklődés
a magyarországi egyetemek iránt – hangzott el az M1 Híradójában. Budapestről az ELTE, az
óbudai Egyetem, a Corvinus Egyetem, a Szent István Egyetem, és a Semmelweis Egyetem, a
vidékiek közül pedig a Pannon-, a Soproni-, a Debreceni-, a Pécsi-, a Szegedi- és a Dunaújvárosi
Egyetem is bemutatkozik az egyik legrangosabb ázsiai oktatási kiállításon, a bangkoki
nemzetközi expón.
https://gondola.hu/hirek/246180-Tiz_magyar_egyetem_kepviseli_hazankat_Bangkokban.html
További megjelenés:
-

m1 Híradó 08:00 - 2019.11.03.
Megnyílt az egyik legrangosabb ázsiai oktatási szakkiállítás Bangkokban, ahol
Magyarországot tíz magyar egyetem képviseli
https://www.youtube.com/watch?v=5_qwAYz8Yd0

-

hirado.hu - 2019.11.02.
Tíz magyar egyetem képviseli hazánkat az egyik legrangosabb ázsiai oktatási
kiállításon
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/11/02/tiz-magyar-egyetem-kepviseli-hazankat-azegyik-legrangosabb-azsiai-oktatasi-kiallitason

-

Kossuth Rádió - Krónika 17:30 - 2019.11.02.
Tíz magyar egyetem képviseli hazánkat a Bangkoki Nemzetközi Oktatási expón
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-02_17-3000&enddate=2019-11-02_18-04-00&ch=mr1

-

Kossuth Rádió - Krónika 12:00 - 2019.11.02.
Tíz magyar egyetem képviseli hazánkat az egyik legrangosabb ázsiai oktatási
kiállításon
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-02_12-0100&enddate=2019-11-02_12-46-00&ch=mr1

-

m1 - Híradó 12:00 - 2019.11.02.
Tíz magyar egyetem képviseli Magyarországot az egyik legrangosabb ázsiai
oktatási kiállításon
https://www.youtube.com/watch?v=5_qwAYz8Yd0

-

m1 - Híradó 15:00 - 2019.11.02.
Tíz magyar egyetem képviseli Magyarországot az egyik legrangosabb ázsiai
oktatási kiállításon
https://www.youtube.com/watch?v=5_qwAYz8Yd0

-

m1 - Híradó 17:00 - 2019.11.02.
Megnyílt az egyik legrangosabb ázsiai oktatási szakkiállítás Bangkokban
https://www.youtube.com/watch?v=5_qwAYz8Yd0

-

m1 - Híradó 19:30 - 2019.11.02.
Megnyílt az egyik legrangosabb ázsiai oktatási szakkiállítás Bangkokban
https://www.youtube.com/watch?v=5_qwAYz8Yd0

-

m1 - Híradó 22:00 - 2019.11.02.
Megnyílt az egyik legrangosabb ázsiai oktatási szakkiállítás Bangkokban
https://www.youtube.com/watch?v=5_qwAYz8Yd0

Kossuth Rádió - Irodalmi újság - 2019.11.03.
Jorge Luis Borges 1965-ös előadásainak magyar nyelvű kiadásain dolgozott Scholz
László
Megszólalók: Scholz László egyetemi tanár, ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-27_18-30-00&enddate=2019-1027_19-08-00&ch=mr1
Szabadság - 2019.11.01. (9. oldal)
Feltérképezik a rómaiak utáni népességet
Magyar kutatók is részt vesznek abban a 6 évesre tervezett, 10 millió eurós támogatást nyert
nemzetközi programban, amelynek célja Kelet-Közép-Európa népességtörténetének mélyebb
megismerése a Római Birodalom bukása után, a nagy népvándorlások és a kora középkori
politikai, valamint kulturális változások időszakában. (…) A régészeti elemzést az ELTE
kutatócsoportja koordinálja.

KlubRádió - Reggeli gyors - 2019.11.01.
Mire oktatják a hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Média és
Kommunikáció Tanszékén?
Megszólalók: Hammer Ferenc, az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékének vezetője
(00:25-35:05)
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyorsreggeli-szemely-2019-november-01-pentek0900-6814
tv2.hu - 2019.10.31.
Gyémántdiplomát vehetett át az ország legismertebb geológusa
Az ország legnépszerűbb geológusa Juhász Árpád, aki bejárta az egész világot az Antarktisz
kivételével minden földrészről tudósított már. Számtalan kalandját mesélte el nekünk is itt a
TV2-n. Most az Eötvös Loránd Tudományegyetem tüntette ki, azért, mert 60 éve szerezte meg
az egyetemi oklevelét.
https://tv2.hu/mokka/309244_gyemantdiplomat-vehetett-at-az-o.html
Magyar Hírlap - 2019.11.05. (4. oldal)
Jól szerepelnek a világranglistán a magyar egyetemek
Négy magyar egyetem is bekerült a Times Higher Education tematikus felsőoktatási
rangsorába, amelyet az alapján állítottak össze, hogy milyennek ítélik meg a hallgatók az
oktatási és tanulási lehetőségeket és az egyetemei légkört, de figyelembe vették a diákok
eredményeit, az intézmények sokféleségét, az egyetemek hatékonyságát és a tanításához
szükséges forrásokat is – adta hírül az eduline.hu szakportál. (…) A Semmelweis egyetem a 41.
helyre került, a Szent István Egyetem a különböző szempontok szerint a 126–150., a Debreceni
Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig a 151–200. helyen végzett.
További megjelenés:
-

eduline.hu - 2019.11.04.
Friss felsőoktatási rangsor: négy magyar egyetem került a legjobbak közé
http://eduline.hu/felsooktatas/20191104_THE_rangsor_oktatasi

-

infostart.hu - 2019.11.04.
Négy magyar egyetem Európa legjobbjai között
https://infostart.hu/belfold/2019/11/04/negy-magyar-egyetem-europa-legjobbjai-kozott

-

nlc.hu - 2019.11.04.
Négy magyar egyetem is bekerült Európa legjobbjai közé
https://nlc.hu/ezvan/20191104/egyetem-rangsor-the-diakok-oktatas/

Vas Népe - 2019.11.05. (12. oldal)
Miért és hova vonulnak?
Genius Savariensis Szabadegyetem programján dr. Gyurácz József, az ELTE SEK Biológia
Tanszékének vezetője a madárvonulással kapcsolatos régi hiedelmeket és a legújabb kutatási
eredményeket mutatta be.

innoteka.hu - 2019.11.05.
Újabb innovációs rendezvény az ELTE-n
A Tudományok Fővárosa rendezvény vendégül látása után az ELTE Innovációs Központja
Újbuda Önkormányzatával együttműködésben konferenciát és startup kiállítást szervezett az
ELTE Lágymányosi Campusán október 3-án. A rendezvényen átadták az ELTE Innovatív
Kutatója díjat, valamint bemutatkoztak az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat nyertesei is.
http://www.innoteka.hu/cikk/ujabb_innovacios_rendezveny_az_elte-n.2002.html
flagmagazin.hu - 2019.11.04.
Diákok a kárpátaljai magyarokért
Az ELTE jogi karának egyik diákszervezete már harmadjára szervez jótékonysági gyűjtést a
kárpátaljai magyaroknak november 6–20. között.
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/diakok-a-karpataljai-magyarokert
További megjelenés:
-

karpathir.com - 2019.11.04.
ELTE-s diákok a kárpátaljai magyarokért
https://karpathir.com/2019/11/04/elte-s-diakok-a-karpataljai-magyarokert/

