SAJTÓFIGYELÉS - 2019/47. hét
(2019. november 14-20.)
Magyar Nemzet - 2019.11.13. (5. oldal)
Egymás után újulnak meg a kollégiumok
Mintegy 37 milliárd forintot költött az épületek felújítására a kormány az Országos
kollégiumfejlesztési stratégia 2016-os elfogadása óta – derül ki Schanda Tamás államtitkár
tájékoztatásából. A pénzből eddig mintegy háromezer férőhely újulhatott meg. (…) Többek
közt az elmúlt években készült el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nagytétényi úti
kollégiuma, valamint a győri Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégiuma, de
nemrégiben a Pécsi Tudományegyetem és az Óbudai Egyetem hallgatói is új lakóhelyekkel
gazdagodtak.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2019.11.13.
Egymás után újulnak meg a kollégiumok
https://magyarnemzet.hu/belfold/egymas-utan-ujulnak-meg-a-kollegiumok-7483706/

Délmagyarország - 2019.11.13. (1,3. oldal)
Alkotmánybírói szerepben
Egyetemi hallgatók modellezték a taláros testület működését. (…) A szimulációs versenyt
rendkívül kiélezett küzdelemben – az írásbeli beadványok és a szóbeli teljesítmény együttes
értékelése alapján – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának
csapata nyerte.
További megjelenés:
-

delmagyar.hu - 2019.11.12.
Hallgatók alkotmánybírói szerepben
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/hallgatok-alkotmanybiroi-szerepben4720944/

Zalai Hírlap - 2019.11.13. (3. oldal)
Hogy élményszerű legyen az oktatás
A kompetenciaalapú oktatás fejlesztését tűzte ki célul a határrégió alsó tagozatos tanulóinak
körében a Zrínyi-iskolában tegnap megnyílt Nagykanizsai Információs és Tanácsadó
Központ. (…) Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ osztrák–
magyar Interreg projektje keretében létrehozott létesítmény megnyitó ünnepségét az iskola
könyvtárában tartották.
További megjelenés:
-

zaol.hu - 2019.11.13.
Szükséges, hogy élményszerű legyen az oktatás
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szukseges-hogy-elmenyszeru-legyen-azoktatas-3426573/

-

kanizsaujsag.hu - 2019.11.13.
Egy kompetenciaalapú oktatás fejlesztését szolgáló program központja lett a
Zrínyi-iskola
https://kanizsaujsag.hu/hir/201911/egy-kompetenciaalapu-oktatas-fejlesztesetszolgalo-program-kozpontja-lett-a-zrinyi-iskola

Székely Hírmondó - 2019.11.13. (3. oldal)
Hanna a dobogón
Hétvégén rendezték meg Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és
Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által meghirdetett 20. Kárpát-medencei
Kossuth-szónokverseny döntőjét, melyen a kézdivásárhelyi Rancz-Gyárfás Hanna dobogós
helyezést ért el.
minuszos.hu - 2019.11.13.
Már a kétévesek is kütyüznek
A gyerekek digitális eszközhasználatáról készült kutatás az ELTE-n több mint ezer szülő
megkérdezésével. A felmérés szerint a gyerekek egyre korábban és nagyobb arányban
használnak digitális eszközöket, így már a kétévesek fele “kütyüzik”. A kutatók megállapításai
között szerepel az is, hogy a szülők személyes példája is hatással van a gyerekek digitális
eszközhasználatára: ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő folyton mobilozik és érzelmileg fontos
számára a telefon, akkor a gyerek is fontosnak tartja majd és többet fog foglalkozni vele.
http://www.minuszos.hu/mar-a-ketevesek-is-kutyuznek
blvd24.hu - 2019.11.12.
Konferenciát rendeznek a szótár oktatásbeli szerepéről Budapesten
Konferenciát rendeznek a szótár oktatásban betöltött szerepéről kedden az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
https://blvd24.hu/2019/11/12/konferenciat-rendeznek-a-szotar-oktatasbeli-szereperolbudapesten/
További megjelenés:
-

-

-

-

hir6.hu - 2019.11.12.
Konferenciát rendeznek a szótár oktatásbeli szerepéről Budapesten
http://hir6.hu/cikk/152269/konferenciat_rendeznek_a_szotar_oktatasbeli_szereperol_b
udapesten
hirtv.hu - 2019.11.12.
Konferenciát rendeznek a szótár oktatásbeli szerepéről Budapesten
https://hirtv.hu/kultura/konferenciat-rendeznek-a-szotar-oktatasbeli-szereperolbudapesten-2490172
webradio.hu - 2019.11.12.
Konferenciát rendeznek a szótár oktatásbeli szerepéről Budapesten
https://webradio.hu/hirek/kultura/konferenciat-rendeznek-a-szotar-oktatasbeliszereperol-budapesten
karpatinfo.net - 2019.11.12.
Konferenciát rendeznek a szótár oktatásbeli szerepéről Budapesten

https://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/200032484-konferenciat-rendeznek-szotaroktatasbeli-szereperol-budapesten
csaladinet.hu - 2019.11.12.
Minden gyermek ültessen egy fát! - Gyerekek tanítanak gyerekeket a
környezetvédelemről a Plant for the Planet mozgalom keretében
"Elég a beszédből, kezdjünk el ültetni!" - ez volt a jelmondata annak a programnak, amely a
nemzetközi Plant for the Planet mozgalom keretében szerveződött egy budapesti általános
iskolában. (...) agyarország 2017-ben csatlakozott programhoz. Eddig három képzést tartottak,
amelyeken összesen több mint 180 diák vett részt 21 iskolából. Legutóbb október 18-án az
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában szerveztek akadémiát, amelyre
meghívták az ELTE többi gyakorlóiskolájának tanulóit is, közel 80 gyermeket.
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/28102/klimavaltozas_faultetes
_kornyezetvedelem_plant_for_the_planet
debreceninap.hu - 2019.11.12.
A jogszolgáltatás története Hajdúszoboszlón
„A jogszolgáltatás története Hajdúszoboszlón” című kiadványt 2019. november 8-án mutatta
be a Debreceni Törvényszék Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Városi Művelődési Központban.
(…) A Debreceni Törvényszék legfrissebb bíróságtörténeti kötetét Bódiné dr. Beliznai Kinga
jogtörténész, az ELTE docense ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe.
https://www.debreceninap.hu/helyi/2019/11/12/a-jogszolgaltatas-tortenete-hajduszoboszlon/
További megjelenés:
-

haon.hu - 2019.11.12.
Bíróságtörténeti könyvet mutattak be Hajdúszoboszlón
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/birosagtorteneti-konyvet-mutattak-behajduszoboszlon-3663960/

elteonline.hu - 2019.11.12.
Mozduljunk együtt!
Negyedszer rendez közösségi élményt nyújtó egyetemi sporteseményt az ELTE és a BEAC a
fővárosban tanuló külföldi és magyar egyetemisták számára. A University Sports Festival
Budapest kiemelt célja, hogy Magyarország, Budapest és egyben az ELTE is egyre vonzóbb
célpont legyen a külföldi hallgatók számára.
http://elteonline.hu/sport/2019/11/12/mozduljunk-egyutt/
hwsw.hu - 2019.11.12.
Jövő hét pénteken Open Academy
November 22-én a megszokott értékekkel és koncepcióval tér vissza az ingyenes Open
Academy. Új helyszínen, az ELTE Harmónia termében ismét naprakész és magas színvonalú
előadásokkal várja a szoftverfejlesztő szakembereket a One Identity és a Talentera. (…) Az
előadók ezúttal a Google, a Skyscanner, a Commsignia, a Balasys, a Lombiq Technologies,
illetve a rendezvénynek otthont adó ELTE csapatából érkeznek.
https://www.hwsw.hu/daralo/61089/open-academy-oneidentity-eloadas-fejlesztok.html

nyugat.hu - 2019.11.12.
Pénteken újra báloznak az egyetemisták Szombathelyen
Idén is a Tóvendéglőben lesz az ELTE SEK gólyabálja, ami a tavalyi álarcosbál után most igazi
retróhangulatban fog telni. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ hagyományaihoz híven idén
is megrendezi Gólyabálját, november 15-én pénteken.
Magyar Nemzet - 2019.11.14. (16. oldal)
Félmilliárdos elméleti kémikus
Félmilliárd forintnak megfelelő eurót nyert az Európai Kutatási Tanács (European Research
Council, ERC) legrangosabb, fiatal kutatóknak kiírt alapkutatási pályázatán Mátyus Edit, az
ELTE TTK Kémiai Intézet kutatója. Az egyetemi adjunktus a kiírás negyedik nyertes kémikusa,
de az első, aki szerint bölcsőde kell a lágymányosi campusra.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

euroastra.blog.hu - 2019.11.15.
Itthon is lehet világszínvonalon vizsgálni az anyag legmélyebb szerkezetét – az
ELTE kémikusa elnyerte Európa legrangosabb kutatási ösztöndíját
https://euroastra.blog.hu/2019/11/15/itthon_is_lehet_vilagszinvonalon_vizsgalni_az_a
nyag_legmelyebb_szerkezetet_az_elte_kemikusa_elnyerte
flagmagazin.hu - 2019.11.14.
Félmilliárdos elméleti kémikus
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/felmilliardos-elmeleti-kemikus
magyarnemzet.hu - 2019.11.14.
Félmilliárdos elméleti kémikus
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/felmilliardos-elmeleti-kemikus-7489634/
civilhetes.net - 2019.11.17.
A világ élvonalában az ELTE kutatója
https://civilhetes.net/a-vilag-elvonalaban-az-elte-kutatoja
tudomanyplaza.hu - 2019.11.17.
Mert vannak kiemelkedő női kutatók
https://tudomanyplaza.hu/mert-vannak-kiemelkedo-noi-kutatok/

National Geographic - 2019.11.14. (68, 69, 70. oldal)
A kutya agyából élőben jelentkezünk
Jelen sorok írója jó egy évtizede rendszeresen utazott esténként Budapestről Kaposvárra, hogy
kutyája, Spock agyát, egyedülálló módon, mágneses rezonanciával működő képalkotó
berendezéssel, MRI-vel vizsgálják az etológusok. A bámulatosan képzett, az MRI-ben minden
kényszer nélkül mozdulatlanul fekvő kutyák együttműködése elképesztően izgalmas kutatási
eredményekhez segítette az ELTE szakembereit.
További megjelenés:
-

Hírnök - 2019.09.30. (10. oldal)
Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez

Lokál extra - Pécs - 2019.11.14. (10. oldal)
Átalakítanák Európa felsőoktatását
Ennek keretében idén tavasszal és nyáron egyetemi szövetségek jöttek létre. Az összesen 85
millió eurós, tehát mintegy 28 milliárd forintos költségvetésből dolgozó, konzorciumokba
tömörült felsőoktatási intézmények témacsoportokban tevékenykednek. (…) Magyarországról
tagja még a szövetségnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Közép-európai Egyetem, a
Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem.
debreceninap.hu - 2019.11.14.
Szakértő: nem lehet pótolni az atomenergiát
Nem lehet pótolni az atomenergiát, mert alaperőművekre szükség van a hálózati ingadozások
kiküszöböléséhez – jelentette ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos
főmunkatársa az M1 aktuális csatornán szerdán. Ferencz Orsolya abból az alkalomból beszélt
erről, hogy Áder János köztársasági elnök Pakson tartott előadásában kijelentette: a
klímakatasztrófa elkerüléséért nem mondhat le Magyarország az atomenergiáról.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

profitline.hu - 2019.11.14.
Nem lehet pótolni az atomenergiát
http://profitline.hu/Nem-lehet-potolni-az-atomenergiat-400113
hirado.hu - 2019.11.13.
A klímacélok eléréshez szükség van az atomenergiára
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/11/13/a-klimacelok-elereshez-szuksegvan-az-atomenergiara
webradio.hu - 2019.11.13.
Szakértő: nem lehet pótolni az atomenergiát
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/szakerto-nem-lehet-potolni-az-atomenergiat
magyarnemzet.hu - 2019.11.13.
Ferencz Orsolya: Nem lehet pótolni az atomenergiát
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/ferencz-orsolya-nem-lehet-potolni-azatomenergiat-7492352/
promenad.hu - 2019.11.13.
Szakértő: nem lehet pótolni az atomenergiát
https://www.promenad.hu/2019/11/13/szakerto-nem-lehet-potolni-az-atomenergiat/
demokrata.hu - 2019.11.13.
Nem lehet pótolni az atomenergiát
https://demokrata.hu/magyarorszag/nem-lehet-potolni-az-atomenergiat-178119/
flagmagazin.hu - 2019.11.13.
Ferencz Orsolya: Nem lehet pótolni az atomenergiát
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/ferencz-orsolya-nem-lehet-potolni-azatomenergiat
Kossuth Rádió - Krónika 10:00 - 2019.11.13.
Belátható időn belül nem lehet kiváltani a nukleáris energiát
Megszólaló: Ferencz Orsolya tudományos főmunkatárs, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-13_10-0000&enddate=2019-11-13_10-21-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2019.11.13.

-

-

Kiváltható-e belátható időn belül a nukleáris energia Ferencz Orsolya szerint?
Megszólaló: Ferencz Orsolya tudományos főmunkatárs, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-13_06-0000&enddate=2019-11-13_09-10-00&ch=mr1
Paks-Press - 2019.11.14. (3,4. oldal)
Szakértő: nem lehet pótolni az atomenergiát
hirextra.hu - 2019.11.14.
M1 szakértő: az atom nem pótolható
https://www.hirextra.hu/2019/11/13/m1-szakerto-az-atom-nem-potolhato/
Somogyi Hírlap - 2019.11.18. (7. oldal)
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Dunaújvárosi Hírlap - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Petőfi Népe - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
24 óra - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Új Néplap - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Nógrád Megyei Hírlap - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Tolnai Népújság - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Békés Megyei Hírlap - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Dunántúli Napló - 2019.11.18.
Pótolhatatlan a magyar atomenergia
Heves Megyei Hírlap - 2019.11.18.
Pótolhatatlan az atomenergia

sokszinuvidek.24.hu - 2019.11.14.
Iszapkatasztrófától tartanak Eger környékén
Egerszalókon közmeghallgatást tartottak a minap az Egerszólát és Egerszalók közelébe
tervezett szennyvíziszap-lerakó ügyében. Évente akkora mennyiség kerülne ide, ami az ELTE
szakembere szerint teljes egészében lefedné a Bükköt. (…) Fazekas István, az ELTE és az
Eszterházy Károly Egyetem oktatója arra figyelmeztetett, a Gyógy-völgy azonnal elveszíti a
gyógyjelleget, ha nem biztosítják a betegek nyugalmát és a tájjelleget. Az oktató ráadásul nem
lát valódi biztosítékot a katasztrófák elkerülésére, az idei villámárvizeket is figyelembe véve.
dehir.hu - 2019.11.13.
A Horthy-rendszer születéséről rendeznek konferenciát a Debreceni Egyetemen
A Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézete által szervezett tanácskozás középpontjában a
100 évvel ezelőtti események állnak, a legújabb kutatási eredmények tükrében. (…) Történelmi
Intézetének oktatói, kutatói mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetéből, valamint a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Karáról érkeznek történészek.
http://www.dehir.hu/debrecen/a-horthy-rendszer-szuleteserol-rendeznek-konferenciat-adebreceni-egyetemen/2019/11/13/

További megjelenés:
-

-

hajdupress.hu - 2019.11.13.
Érdekli a Horthy-rendszer születése?
http://www.hajdupress.hu/cikk/erdekli-a-horthy-rendszer-szuletesehaon.hu - 2019.11.13.
Történelem a kutatások tükrében: a Horthy-rendszert vizsgálják az egyetemen
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tortenelem-a-kutatasok-tukreben-a-horthyrendszert-vizsgaljak-az-egyetemen-3664608/

elteonline.hu - 2019.11.13.
ABsolute, harmadik felvonás – Alkalmazott Bölcsészet Konferencia a BTK-n
A korábbi két sikeres alkalom után ismét az alkalmazott bölcsészeté lesz a főszerep az ELTE
Bölcsészettudományi Karán. November 21-én egy egész napos konferenciát szervez az ELTE
BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete és a Doktoranduszok Országos Szövetségének
(DOSZ) Nyelvtudományi Osztálya. A konferencián idén három szekcióban folytatódik a
párbeszéd a bölcsészettudományok alkalmazhatóságáról. A közvélekedés gyakran elmarasztaló
a bölcsészettudományokról.
http://elteonline.hu/tudomany/2019/11/13/absolute-harmadik-felvonas-alkalmazottbolcseszet-konferencia-a-btk-n
elteonline.hu - 2019.11.13.
Digitális asztalokkal és egy robottal bővült a bölcsészkar
Digitális asztalokkal és robotokkal már többször is találkozhattunk filmekben. Most már a
bölcsészkaron is lehetőségünk nyílik erre, ugyanis megnyílt az ELTE Bölcsészettudományi
Karának Oktatástechnológiai laborja, ezzel pedig az egyetem egy új szintre emelte az itteni
digitális lehetőségeket. A laborhoz október 15-én egy hallgatói műhely is megalakult, ahova
szeretettel várnak minden digitális kutatási és fejlesztési téma iránt érdeklődő hallgatót.
http://elteonline.hu/tudomany/2019/11/13/digitalis-asztalokkal-es-egy-robottal-bovult-abolcseszkar/
hellovidek.hu - 2019.11.13.
Hatalmas elismerést kapott a vidéki egyetem: ezekben a szakokban ők a legjobbak
társadalomtudományi rangsorban az egyetemeknek a kommunikáció és médiatudomány, a
politológia és nemzetközi tanulmányok, a szociológia és a földrajz oktatásában, kutatásában
mutatott teljesítményét értékelték. A DE mellett a Budapesti Corvinus Egyetem szintén a 301400. helyen szerepel a rangsorban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a
401-500. helyre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig az 501-600. helyre került.
https://www.hellovidek.hu/csalad/2019/11/13/hatalmas-elismerest-kapott-a-videki-egyetemezekben-a-szakokban-ok-a-legjobbak
player.hu - 2019.11.15.
A fekete lyukak ereje jóval megdöbbentőbb, mint azt eddig gondoltuk
A Chandra-űrtávcsővel két ilyen elszigetelt galaxisban vizsgálták a forró gáz tulajdonságait,
majd a NASA június végén sajtóközleményben adott hírt a vörös rögökre vonatkozó új kutatási
eredményről, amely szerint a galaxisok magjában található óriás fekete lyukak ezekben a
galaxisokban elfojtják a csillagok keletkezését, miközben a csillagok felhasználatlan

üzemanyagát magukévá téve szokatlanul nagyra híznak. A felfedezést az a nemzetközi
kutatócsoport tette, amelynek vezetője és a felfedezésről hírt adó tudományos publikáció első
szerzője Werner Norbert, az ELTE Fizikai Intézetének főmunkatársa. A szakemberek régóta
tudják, hogy a fekete lyukba behulló anyagot az erős gravitációs és mágneses tér kifelé térítheti,
és az így kialakuló nagy sebességű gázkilövellések elfojtják a csillagkeletkezést.
https://player.hu/tech-3/fekete-lyukak-ereje/
urvilag.hu - 2019.11.15.
Űrakadémia Klub 21-én
A MANT évek óta folyó sikeres sorozatának újabb rendezvénye november 21-én a
bolygólégkörök modellezésével és a műholdas kommunikációs rendszerekkel foglalkozik. (…)
A klubon elhangzó előadások az űrtevékenység sokszínű világába engednek betekintést, mely
érdekes lehet jogász, orvosi vagy mérnöki nézőpontból is. Vincze Miklós, fizikus, az MTAELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a légköri és
óceáni örvények, konvekciós és hullámjelenségek vizsgálata. Jelenlegi munkahelye, az ELTE
TTK Kármán Laboratóriuma Budapest 1000 km-es sugarú környezetében az egyetlen olyan
áramlástani kutatóhely, amely kifejezetten az ilyen hidrodinamikai jelenségek vizsgálatára
specializálódott.
frisss.hu - 2019.11.14. 14:00:00
Az egyetemi sportélet fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek Szombathelyen
A Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS) Regionális tudásmegosztó találkozót
tartott az ELTE Savaria Egyetemi Központban november 12-én.
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/elte-savaria
u-szeged.hu - 2019.11.14.
Folytatódik az AudMax Esték előadás-sorozat
(...) A DFKI (Német Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont) munkatársaként dolgozó és az
ELTE Etológia Tanszékén tudományfilozófiát tanító professzora arra a kérdésre keresi a
választ, hogy mit tehetünk ez ellen, és egyáltalán van-e esély tennünk valami hasznosat. Az
AudMax Esték 2019-es őszi programsorozata, a Mindennapi bölcsészet arra mutat példákat,
hogyan alkalmazhatóak a humán tudományok a hétköznapokban.
https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-november/folytatodik-audmax-estek
Kossuth Rádió - Gondolat-jel - 2019.11.17.
Milyen köze van a magyar nyelvnek a turk nyelvcsaládhoz?
Megszólaló: Vásáry István turkológus, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-17_11-07-00&enddate=2019-1117_12-04-00&ch=mr1
Rádió1 - Hírek 6:30 - 2019.11.17.
Több mint hatvan filmet vetítenek az ötödik magyar speciális független filmszemlén
(…) A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítői számára a Magyar Nemzeti
Filmalap, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a VI.
kerületi Polgármesteri Hivatal, valamint a Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány és az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara ajánlott fel értékes díjakat, amelyeket a
november 20-ai díjkiosztó gálán adnak át.
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kemma.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-1881330/
beol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-2328627/
zaol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-3434643/
heol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-2053614/
szoljon.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-2034648/
baon.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-2297439/
sonline.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-1930524/
feol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-3393573/
teol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-1997040/
veol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-3179388/
duol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-3103032/
bama.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
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https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-2127393/
vaol.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-3380277/
nool.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-2909817/
szon.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyar-specialisfuggetlen-filmszemle-3522792/
boon.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemle-3910515/
haon.hu - 2019.11.16.
Idén is az elfogadást segíti a V. Magyar Speciális Független Filmszemle
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/iden-is-az-elfogadast-segiti-a-v-magyar-specialisfuggetlen-filmszemle-3671472/
rehabportal.hu - 2019.11.16.
Több mint 60 filmet vetítenek az V. Magyar Speciális Független Filmszemlén
https://rehabportal.hu/kultura/tobb-mint-60-filmet-vetitenek-az-v-magyar-specialisfuggetlen-filmszemlen
webradio.hu - 2019.11.16.
Több mint 60 filmet vetítenek az V. Magyar Speciális Független Filmszemlén
https://webradio.hu/hirek/kultura/tobb-mint-60-filmet-vetitenek-az-v-magyarspecialis-fuggetlen-filmszemlen

elteonline.hu - 2019.11.15.
Vettük az akadályt, irány a második kör!
November hatodikán elrajtolt a Futsal Magyar Kupa, amelynek első fordulójában egyetemünk
csapata, az Nb2-ben szereplő ELTE-BEAC is érdekelt volt. A sorsolás meglehetősen
szerencsésen alakult számunkra, ugyanis ellenfelünk az a szintén másodosztályú Csenger volt,
amelyik nemcsak, hogy látott már szebb napokat is, de akiknek a vendégszerep miatt több mint
270 kilométert kellett utazniuk, hogy azután ráadásul még a kupaszerepléstől is elbúcsúzzanak.
Csapatunk fiai ugyanis, talán mondhatjuk, hogy hozták a kötelezőt, és magabiztosan léptek a
második körbe egy gólgazdag mérkőzéssel.
http://elteonline.hu/sport/2019/11/15/vettuk-az-akadalyt-irany-a-masodik-kor/
innoportal.hu - 2019.11.15.
Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára
Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára – közölte
Prondvai Edina. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) – Magyar Természettudományi
Múzeum (MTM) – Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Paleontológiai Kutatócsoport
tagja elmondta: a kutatások szerint a csont- és porcszövet furcsa keveréke, a chondroid csont

segíti a kiskacsák végtagcsontjainak fejlődését, és mivel a madarak az egyetlen
dinoszauruszcsoport, amely túlélte a földtörténeti kréta időszak végén bekövetkezett tömeges
kihalást, feltételezhető, hogy a dinoszauruszokban is jelen volt a gyors növekedést lehetővé
tevő chondroid csont.
http://www.innoportal.hu/kutatocsoport-alakul-a-dinoszauruszok-gyors-novekedesenekvizsgalatara
További megjelenés:
-

klubradio.hu - 2019.11.18. 11:30
Kacsaláb: újabb fordulat az evolúciókutatásban
Megszólaló: Prondvai Edina, az MTA-MTM-ELTE Palentológiai Kutatócsoport
munkatársa

muszaki-magazin.hu - 2019.11.15.
ELTE: Az energia- és tömegszállítás lehetséges új útja a csillagokban?
A kutatás az ELTE-n a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program asztro- és részecskefizikai
tématerületének keretében zajlik. A csillagászok régóta sejtik, hogy a plazmákban előforduló
mágneses hullámok kulcsszerepet játszanak a plazmaasztrofizika egyik mindmáig megoldatlan
rejtélyének megfejtésében. Nevezetesen: miért emelkedik a Nap legkörében a hőmérséklet akár
több millió fokra, miközben egyre távolodunk a Nap felszínétől?
http://muszaki-magazin.hu/2019/11/15/elte-tomegszallitas-energia/
Hírnök - 2019.06.30. (8,9. oldal)
A kutyák dominanciaviszonya
A kutyák közötti dominanciaviszonyt vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia
Tanszékének kutatói. A PeerJ folyóiratban megjelent tanulmányukban az etológusok több mint
700 kutyapár gazdáinak véleményét összegezték, egyebek között arra keresve választ, hogy két
kutya közül melyik a dominánsabb, a szuka, vagy a kan, számít-e a kor, vagy a rangsorban
elfoglalt pozíció a dominancia tekintetében – közölte az egyetem az MTI-vel.
Békés Megyei Hírlap - 2019.11.19. (4. oldal)
Orlai Petrics Somáról mutattak be könyvet
Orlai Petrics Soma Mezőberényben született festőművész születésnapjára jelent meg az ELTE
Művészettörténeti Intézet hallgatóinak 2009 és 2011 között készült munkáiból, a 2011-es
életmű-kiállítás katalógusának aktualizált tartalmával az Orlai Petrics Soma 1822–1880 című
(...)

