SAJTÓFIGYELÉS - 2019/49. hét
(2019. november 28. - december 4.)
Magyar Hírlap - 2019.11.27. (13. oldal)
Zenetörténeti horror két szólamra
Rejtély a 18. századi Isztrián – Egyedi regényt írt Pintér Tibor
Hangulatában a leginkább Carlos Ruíz Zafón rejtélyes barcelonai történeteit idézi Pintér Tibor
zeneesztéta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatójának első regénye, amely a Prae
Kiadónál jelent meg ősszel. Noha A harmónia tébolya című kötet műfaji megjelölése „krimi”,
a könyvben egy rejtélyes ezüsttárgy ürügyén nem egy jelenbéli bűnügyben folyik nyomozás,
hanem a 18. századi Capodistriába (a mai Koperbe) vezetnek a szálak.
Magyar Nemzet - 2019.11.27. (4. oldal)
Fizikusok és vállalati vezetők felügyelik a kutatás-fejlesztést
Megszületett a döntés arról, hogy kik lesznek a tagjai annak az új testületnek, amelyik jövő év
elejétől felügyeli majd a kormány kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét. A Nemzeti
Tudománypolitikai Tanács tizenegy tagja között pénzügyi szakemberek, tudósok és
vállalatvezetők is helyet kaptak. (…) A tanács munkájában részvételre kérték Pakucs Jánost, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét, Varga Mihály pénzügyminisztert, valamint
Birkner Zoltánt, az NKFIH elnökét. A tudományos szférát Lovász László, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, Krausz Ferenc fizikus, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet
igazgatója és Závodszky Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Fizikai Intézetének professzora fogja képviselni.
További megjelenés:
-

-

magyarnemzet.hu - 2019.11.27.
Fizikusok és vállalati vezetők felügyelik a kutatás-fejlesztést
https://magyarnemzet.hu/belfold/fizikusok-es-vallalati-vezetok-felugyelik-a-kutatasfejlesztest-7530959/
24.hu - 2019.11.27.
Ők felügyelik majd jövőre a kutatás-fejlesztést
https://24.hu/fn/gazdasag/2019/11/27/kutatas-fejlesztes-felugyelet-lovasz-laszlogunther-oettinger/

Somogyi Hírlap - 2019.11.27. (5. oldal)
Éjszaka meggyulladtak a buborékok a tenyerünkben
(…) (...) Miután itt mindent megnéztünk, átmentünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem
épületébe. Először megnéztük, milyen anyagokat tesznek a foszforeszkáló karkötőkbe, majd mi
is keverhettünk egy ilyen színt. Ezután a kémia-előadás végére is odaértünk, ahol újra két
kísérletet láttunk.
További megjelenés:
- sonline.hu - 2019.11.27.
Éjszaka meggyulladtak a buborékok a tenyerünkben

https://www.sonline.hu/seta-ter-2019/ejszaka-meggyulladtak-a-buborekok-atenyerunkben-1950384/
helloworldonline.hu - 2019.11.26.
Több mint 27 ezer fiatal indult az e-Hódon
Minden idők legnagyobb informatikai versenye zajlott a múlt héten Magyarországon: az eHódon 202 magyarországi iskola 27 702 diákja vett részt. (…) Az e-Hódot a Neumann Társaság
az ELTE Informatikai Karával közösen 2011 óta rendezi meg Magyarországon: míg az első
évben csupán 24 tanintézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, 2014-ben már 100 iskola vett
részt benne, 2019-ben pedig a kétszázas létszámot is sikerült átlépni.
https://www.helloworldonline.hu/oktatas/tobb-mint-27-ezer-fiatal-indult-az-e-hodon271189.html
További megjelenés:
-

-

-

hirek.prim.hu - 2019.11.26.
Megtartották Magyarország eddigi legnagyobb informatikai versenyét
http://hirek.prim.hu/cikk/2019/11/26/megtartottak_magyarorszag_eddigi_legnagyobb_
informatikai_versenyet
itcafe.hu - 2019.11.26.
Megtartották Magyarország eddigi legnagyobb informatikai versenyét
https://itcafe.hu/hir/e-hod_bebras_njszt_elte.html
hrportal.hu - 2019.11.27.
Megtartották Magyarország eddigi legnagyobb informatikai versenyét
https://www.hrportal.hu/hr/megtartottak-magyarorszag-eddigi-legnagyobbinformatikai-versenyet-20191126.html

hvg.hu - 2019.11.26.
"Ha sima felületet tapintott, azt megvette" – mekkora gond a kényszeres vásárlás
Magyarországon?
A mai világban mind gyorsabban, egyszerűbben és könnyebben vehetünk meg szinte bármit,
miközben egyre több és egyre nagyobb kedvezmény és „kivételes lehetőség” tárul elénk. Annak
jártunk utána, hol húzódik a határ az impulzusvásárlás és a már problémás, kényszeres vásárlás
között. (…) A kényszeres vásárló viszont később bűntudatot érez emiatt, tovább növekszik a
feszültsége, a szorongása, titkolja mások előtt, hogy mivel tölti az idejét, és végső soron anyagi
gondok is jelentkezhetnek” – mondja Dr. Kun Bernadette, az ELTE Pedagógiai és Pszichológia
Kar Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének egyetemi adjunktusa, akinek az egyik
fő kutatási területe a viselkedési függőségek pszichológiája.
https://hvg.hu/gazdasag/20191126_impulzus_kenyszeres_vasarlas_viselkedes
magyarnemzet.hu - 2019.11.26.
A Kilencek társaságának versei erkölcsi támaszt is jelentettek
Ünnepi emlékezésen és konferencián mutatták be az Elérhetetlen föld című antológia
megjelenésének 50. évfordulója alkalmából az antológia bővített, a Kilencek verseit tartalmazó
kiadását. (…) Az 1960-as évek közepén jött össze az Eötvös Loránd Tudományegyetem
bölcsész karán a később Kilencek néven ismertté vált költőcsoport. Tagjai vidékről jött
kollégisták voltak, érzékenyek az őket körülvevő társadalom problémáira.

https://magyarnemzet.hu/kultura/a-kilencek-tarsasaganak-versei-erkolcsi-tamaszt-isjelentettek-7526720/
Magyar Hírlap - 2019.11.28. (13. oldal)
A Perczel-glóbusz másolata látható az OSZK-ban
Kiállították az 1881-es velencei Nemzetközi Földrajzi Kongresszus térképkiállításán első díjat
nyert Perczel-glóbusz egyik másolatát az Országos Széchényi Könyvtárban. Az intézmény
közleménye szerint az 1:10 000 000 arányú földgömb bordázatát nyolc centiméter vastag
papírmasé gömbhéj borítja, térképészeti ábráit Perczel László kartográfus rajzolta. Az 1862ben elkészült eredeti földgömböt az OSZK Térképtárában őrzik. Az ELTE Térképtudományi
és Geoinformatikai Tanszékén végzett digitális restaurálás és rekonstrukció 2018-ban
fejeződött be, amelynek során az eredetivel azonos betűkészlettel írták újra a földrajzi neveket,
feltárták a Perczel által használt forrásmunkákat is, és fizikailag is újraalkották faállványát és
réz meridiánkörét.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

magyarhirlap.hu - 2019.11.28.
A Perczel-glóbusz másolata látható az OSZK-ban
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191128-a-perczel-globusz-masolata-lathatoaz-oszk-ban
kemma.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-1903941/
veol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-3198027/
zaol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-3461961/
duol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-3120948/
feol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-3414936/
szon.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-az-orszagosszechenyi-konyvtarban-3546270/
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-

teol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-2020746/
baon.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-2320704/
heol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-2075289/
bama.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-2146395/
beol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-2351334/
sonline.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-1951137/
vaol.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-3402060/
szoljon.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban-2056356/
kultura.hu - 2019.11.27.
Perczel-glóbusz, a magyar csoda
https://kultura.hu/perczel-globusz-a-magyar-csoda/
hir.ma - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://hir.ma/tudomany/a-perczel-globusz-masolata-lathato-az-orszagos-szechenyikonyvtarban/752991
boon.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-az-orszagosszechenyi-konyvtarban-3930858/
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haon.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-az-orszagosszechenyi-konyvtarban-3694245/
magyarnemzet.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://magyarnemzet.hu/kultura/a-perczel-globusz-masolata-lathato-az-orszagosszechenyi-konyvtarban-7536338/
flagmagazin.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz másolata látható az Országos Széchényi Könyvtárban
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-perczel-globusz-masolata-lathato-az-orszagosszechenyi-konyvtarban
artnews.hu - 2019.11.27.
A Perczel-glóbusz pontos mása ezentúl mindenki számára látható az Országos
Széchényi Könyvtárban
http://artnews.hu/2019/11/27/a-perczel-globusz-pontos-masa-ezentul-mindenkiszamara-lathato-az-orszagos-szechenyi-konyvtarban/
infovilag.hu - 2019.11.27.
Mindenki láthatja a Perczel-glóbusz pontos mását a Széchényi Könyvtárban
https://infovilag.hu/mindenki-lathatja-a-perczel-globusz-pontos-masat-a-szechenyikonyvtarban/
444.hu - 2019.11.27.
Kiállítják Orbán földgömbjének a pontos mását az Országos Széchényi
Könyvtárban
https://444.hu/2019/11/27/kiallitjak-orban-foldgombjenek-a-pontos-masat-azorszagos-szechenyi-konyvtarban
origo.hu - 2019.11.27.
10 évig dolgoztak a 130 éves földgömbön
https://www.origo.hu/kultura/20191127-a-perczel-globusz-masolata-lathato-azorszagos-szechenyi-konyvtarban.html
Magyar Nemzet - 2019.11.29. (17. oldal)
Megtekinthető Perczel glóbuszának mása
hvg.hu - 2019.11.28.
Orbán Viktor földgömbjének pontos mását most már közelebbről is megnézheti
https://hvg.hu/kultura/20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_
mar_kozelebbrol_is_megnezheti
librarius.hu - 2019.11.28.
Ugyanilyen Perczel-glóbusz van a miniszterelnök irodájában
https://librarius.hu/2019/11/28/ugyanilyen-perczel-globusz-van-a-miniszterelnokirodajaban/
cultura.hu - 2019.11.30.
Miért érdekes a Perczel-glóbusz?
https://cultura.hu/aktualis/miert-erdekes-a-perczel-globusz/
hirklikk.hu - 2019.11.30.
Kisgömböc nagy glóbusszal jár
https://hirklikk.hu/kozelet/kisgomboc-nagy-globusszal-jar/357473/

-

fidelio.hu - 2019.11.29.
150 éves földgömb, amelynek mása Orbán Viktor irodájában áll
https://fidelio.hu/vizual/150-eves-foldgomb-amelynek-masa-orban-viktor-irodajabanall-150577.html

Vas Népe - 2019.11.28. (1. oldal)
Eötvös 100, Foucault 200: ingák és fizikusok az ELTE-n
Az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ ﬁzika tanszéke Eötvös100 – Foucault
200 címmel tartott programot szerdán. Dr. Németh István ﬁzikus, rektorhelyettes nyitotta meg
a rendezvényt, majd Eötvös és az alkalmazott geoﬁzika címmel dr. Ormos Tamás geoﬁzikus
tartott előadást.
További megjelenés:
-

-

vaol.hu - 2019.11.28.
Eötvös 100, Foucault 200: ingák és fizikusok az ELTE-n
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eotvos-100-foucault-200-ingak-esfizikusok-az-elte-n-3403359/
elteonline.hu - 2019.12.01.
Eötvös 100, Foucault 200 – Elindult az egyetemi inga
http://elteonline.hu/savaria/2019/12/01/eotvos-100-foucault-200-elindult-az-egyetemiinga
sztv.hu - 2019.11.29.
Foucault-inga az egyetemen
http://www.sztv.hu/hirek/foucault-inga-az-egyetemen-20191129

24 óra - 2019.11.28. (1,3. oldal)
Együtt ünnepelt három nemzedék
Három nemzedék pedagógusait köszöntötték ünnepélyes keretek között szerda délután a
városházán, ahol többek között gyémánt és rubindiplomát is kiosztottak. Több mint harmincöt
éve hívta életre a város önkormányzata ezt a rendezvényt, amelyet azóta is minden esztendőben
megtartunk – mondta el dr. Molnár Attila polgármester, aki külön üdvözölte Borhy László
régészt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorát, aki a brigetiói ásatások részese volt.
Nem véletlen, hogy Komárom a jövőben egyetemi városként is funkciónál majd, hiszen a
régészhallgatók gyakorlati képzését ide helyezik át.
További megjelenés:
-

kemma.hu - 2019.11.28.
Három generáció pedagógusait köszöntötték Komáromban
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/harom-generacio-pedagogusaitkoszontottek-komaromban-1905039/

vaol.hu - 2019.11.28.
Nemzeti ösztöndíjakat adtak át a szombathelyi egyetemen
Az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának hét hallgatója részesült idén a
felsőfokú oktatási intézmény szombathelyi kampuszán az Innovációs és Technológiai

Minisztérium prof. dr. Palkovics László miniszter által adományozott Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíjban.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nemzeti-osztondijakat-adtak-at-3403182/
elteonline.hu - 2019.11.27.
A bölcsészet igenis hasznosítható! – Absolute III – Alkalmazott Bölcsészet Konferencia
Indiától Szaúd-Arábián át Brazíliáig. A filmtudománytól az irodalomtudományon át a
történelemig. Átfogó és hiánypótló konferenciát tartottak a bölcsészkaron, aminek
eredményeképpen kijelenthetjük: a bölcsészet valóban hasznos. Idén harmadik alkalommal
rendezte meg az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete és a DOSZ Nyelvtudományi
Osztálya az ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet Konferenciát. A megnyitón Dr. Bartus Dávid,
az ELTE BTK tudományos és kutatásszervezési ügyeinek dékánhelyettese elmondta, a
konferencia célja, hogy a bölcsésztudományokról a közbeszédben sokszor negatív képet
átformálják.
http://elteonline.hu/tudomany/2019/11/27/a-bolcseszet-igenis-hasznosithato-absolute-iiialkalmazott-bolcseszet-konferencia/
elteonline.hu - 2019.11.27.
Aki gondolkodik, de nem tudom, mit csinál, az a bölcsész?
Gyakorlatban felhasználható bölcsészetoktatás a BTK-n?! Ilyen és ehhez hasonló előremutató
gondolatok hangzottak el az ABsolute III kerekasztal-beszélgetésén. Tudósítunk. Az idei
ABsolute – Alkalmazott Bölcsész Konferencia záróakkordja egy kerekasztal-beszélgetés volt.
A beszélgetés résztvevői Dr. Bartus Dávid, az ELTE BTK tudományos és kutatásszervezési
ügyeinek dékánhelyettese; Nemes László, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöki
megbízottja és Jancsó Dorottya, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke voltak.
http://elteonline.hu/tudomany/2019/11/27/aki-gondolkodik-de-nem-tudom-mit-csinal-az-abolcsesz-alkalmazott-bolcsesz-bolcsesz-alkalmazott-kerekasztal-beszelgetes/
esemenymenedzser.hu - 2019.11.27.
ELTE Füvészkert
A nyolcadik kerület vadregényesebb részén, a Klinikáktól 10 perc sétára húzódik meg ez az
igazi, rejtett kincse a városnak, az ELTE Botanikus kert. Akit lázba hozna a virágzó japán
cseresznyefák látványa és illata, áprilisra időzítse a vizitet, de az üvegházakban egész évben
izgalmas növényeket fedezhetünk fel. Itt találhatóak a város leghatalmasabb tavirózsái is, amik
akár egy felnőtt nő súlyát is elbírják.
https://esemenymenedzser.hu/szabadido-2/nemzeti-parkok-botanikus-kertek/item/26108-eltefuveszkert.html
szombathelyi7.hu - 2019.11.27.
VI. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata és az ELTE Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Központja 2019. november 30-án (szombaton) rendezi meg a VI. Vályi
András anyanyelv-pedagógiai konferenciát.
http://szombathelyi7.hu/hirportal/forum/11568-vi-valyi-andras-anyanyelv-pedagogiaikonferencia

divany.hu - 2019.11.28.
A klímaváltozás hatásait már a Pilisben is érezni
(...)A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai
Csoportja együttműködése újabb mérföldkövéhez érkezett. Ez az együttműködés lehetőséget
teremtett arra, hogy az ELTE kutatói nyomon követhessék az utóbbi évtizedek
klímaváltozásának hatását a pilisi kutatási területen (Málnás-hegy, Szentendrei Erdészet) költő
cinegék viselkedésére, azt „élőben”, közvetlenül megfigyelhessék. A vizsgálatok azért is
jelentősek, mert a Kárpát-medence faunája ebben a tekintetben csekély mértékben kutatott.
https://divany.hu/vilagom/2019/11/28/klimavaltozas-cinege/
További megjelenés:
-

magyarmezogazdasag.hu - 2019.12.02.
A klímaváltozás hatása a szén- és a kék cinegék költésére
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/12/02/klimavaltozas-hatasa-szen-es-kekcinegek-koltesere

hellovidek.hu - 2019.11.28.
Elkészült a rangsor: mutatjuk, melyik lett a vidék legjobb egyeteme
Sikerült a vidéki egyetemnek egészen a dobogó második fokáig küzdeni magát. Ahogy a portál
írja , csak az ELTE előzi meg a listán az SZTE-t, vagyis a vidéki egyetemek rangsorában a
szegedi a legjobb.
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/11/28/elkeszult-a-rangsor-mutatjuk-melyik-lett-avidek-legjobb-egyeteme
magyarmezogazdasag.hu - 2019.11.28.
A bükki „Őserdő” jövőjéért gyűltek össze
A klímaváltozás kapcsán igen sokszor kerül szóba a trópusi őserdő, mint a Föld tüdeje. Mivel
Európából az emberi tevékenység révén eltűntek az őserdők, a természetes folyamatok csak
korlátozottan működnek, nagyon fontos, hogy legyenek ismereteink az érintetlen erdők
működéséről. (…) 2019. november 15-én a Soproni Egyetem és az ELTE kutatói, illetve az
EGERERDŐ Zrt. erdész szakemberei és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának
természetvédelmi kollégái gyűltek össze, hogy megvitassák, mi a legjobb megoldás ebben az
elszomorító helyzetben, az őserdő megóvása érdekében.
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/11/28/bukki-oserdo-jovojeert-gyultek-ossze
Magyar Hírlap - 2019.12.02. (14. oldal)
Négynapos hivatalos látogatáson vett részt...
Négynapos hivatalos látogatáson vett részt Egyiptomban Áder János köztársasági elnök, aki
többek közt egy magyar régészeti ásatás helyszínére is ellátogatott a hajdani Théba
nekropoliszába. Magyar régészek 1907 óta végeznek ásatásokat az észak-afrikai országban, az
egykori Thébában pedig 1983 óta tevékenykednek. A magyar régészet három misszióval van
jelen a nekropoliszban – ismertette Bács Tamás ásatásvezető, az ELTE Egyiptológiai Tanszék
vezetője (képünkön balra). Hozzátette, ők az elmúlt harminc évben egy, az Újbirodalom
korában épült, festett sírkamra feltárásán dolgoztak.

Észak-Magyarország - 2019.12.02. (1,3. oldal)
Gazdaságos távhőrendszer
Osztrák és dán példára Mályiban és a szomszédos településeken is gazdaságos lehetne a
távhőrendszer, mely geotermikus alapon működne, napenergia rásegítésével. Erre a
következtetésre jutottak az ELTE szakemberei, akik az elmúlt öt évben nyugat-borsodi
területeket vizsgáltak, hogy miként tudnák a megújuló energiaforrásokat hasznosítani.
eduline.hu - 2019.12.02.
Ezek a legjobb magyar egyetemek: friss bölcsészettudományi rangsor
A bölcsészettudományi képzéseket indító intézmények hallgatói kiválóság alapján összeállított
rangsorát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, az oktatói
kiválóság alapján kialakult listát pedig holtversenyben a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara vezeti.
Újságárusoknál a HVG Diploma 2020 kiadványa.
http://eduline.hu/felsooktatas/20191129_hvg_diploma_rangsor_2020_bolcseszettudomany
Forbes magazin - 2019.12.01. (188,189,190,191. oldal)
A paradicsomhalak is érdekeltek volna
(...)Kevés a nemzetközi szinten is kiemelkedő tanszék a hazai egyetemeken. Az ELTE Etológia
Tanszék kutyákkal foglalkozó laborja ilyen, pedig tudományos körökben viselkedésüket
vizsgálni két évtizede még szinte eretnekségnek számított. (...)
eduline.hu - 2019.12.01.
Vasárnap délutáni nosztalgia: emlékeztek még erre a honlapra?
Zseniális képet tett közzé az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár: így nézett ki az intézmény
első honlapja. Időutazás 1996-ba. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár egy, a könyvtár
első honlapjáról készült screenshotot tett közzé Facebook-oldalán . A kép 1996. november 19én készült, vagyis 23 éve ezt látták azok, akik online szerettek volna többet megtudni az
intézményről. Az ELTE egyetemi könyvtára az első volt az országban, a jezsuiták kollégiumuk
mellett a 15. századtól tartottak fenn bibliotékát Magyarországon, ami az 1635-ben alapított
egyetem része lett.
http://eduline.hu/campus_life/20191129_elte_konyvtar_regi_honlap
infodebrecen.hu - 2019.12.01.
Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
Az egész magyar régészet számára komoly megbecsülést szereznek azok a magyar kutatók,
akik immár generációk óta végeznek feltárásokat Egyiptomban - mondta Áder János államfő
szombaton újságíróknak, miután ellátogatott a Théba nekropoliszában folyó munkálatok
helyszínére. (…) A magyar régészet három misszióval van jelen a nekropoliszban - ismertette
Bács Tamás ásatásvezető, az ELTE Egyiptológiai Tanszék vezetője. Ők az elmúlt harminc
évben az egyiptomi Újbirodalom egy festett sírkamra feltárásán dolgoztak. Annak a korszak
kincseit tárják fel, amelyről a legkevesebb tudható - mondta.
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2019-12-01-050100

Hasonló megjelenés:
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infoesztergom.hu - 2019.12.01.
Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat-2019-12-01-050100
infonyiregyhaza.hu - 2019.12.01.
Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat-2019-12-01-050100
infotatabanya.hu - 2019.12.01.
Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat-2019-12-01-050100
mixonline.hu - 2019.12.01.
Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=168922
origo.hu - 2019.12.01.
Generációk óta kutatnak magyar régészek Egyiptomban
https://www.origo.hu/tudomany/20191201-a-koztarsasagi-elnok-latogatast-tett-athebai-asatasokon.html
vasarnap.hu - 2019.12.01.
Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://vasarnap.hu/2019/12/01/egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszek-munkajat/
baon.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.baon.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2327328/
vaol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3408234/
veol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.veol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3203256/
beol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.beol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2357736/
duol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.duol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3126228/
sonline.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
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https://www.sonline.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat-1956378/
feol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.feol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3420678/
teol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.teol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2027250/
nool.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.nool.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2930823/
zaol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3469659/
heol.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.heol.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2081349/
szoljon.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat-2062941/
kemma.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat-1909722/
bama.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.bama.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-2151471/
szon.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://szon.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3553236/
origo.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.origo.hu/nagyvilag/20191130-ader-janor-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat.html
hirado.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/11/30/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat

-

-

hirtv.hu - 2019.11.30.
Áder: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://hirtv.hu/kultura/ader-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszek-munkajat-2491178
gondola.hu - 2019.11.30.
Áder: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://gondola.hu/hirek/247382Ader__Egyiptom_elismeri_a_magyar_regeszek_munkajat.html
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haon.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://haon.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3700944/
magyarnemzet.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://magyarnemzet.hu/kultura/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-7546319/
boon.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://boon.hu/orszag-vilag/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszekmunkajat-3936525/
magyarhirlap.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20191130-ader-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat
infostart.hu - 2019.11.30.
Ásatáson járt Áder János Egyiptomban
https://infostart.hu/kulfold/2019/11/30/asatason-jart-ader-janos-egyiptomban
kultura.hu - 2019.11.30.
Áder: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://kultura.hu/ader-egyiptom-elismeri-a-magyar-regeszek-munkajat/
flagmagazin.hu - 2019.11.30.
Áder János: Egyiptom elismeri a magyar régészek munkáját
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/ader-janos-egyiptom-elismeri-a-magyarregeszek-munkajat
m1 - Híradó M1 19:30 - 2019.11.30.
Magyar régészek egyiptomi ásatásait látogatta meg Áder János
Megszólalók: Bács Tamás, tanszékvezető, ELTE Egyiptológiai Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2019-11-30-i-adas-15/

weborvos.hu - 2019.12.01.
Így ünnepelték a Tudományos Kutatás Napját az ELTE-n
Az ELTE Tudományos Tanácsa 2019. november 22-én ötödik alkalommal rendezte meg a
Tudományos Kutatás Napját az Egyetemi Könyvtárban. A tudományok sokszínűségét hirdető
ünnepségen az egyetem három sikeres szenior kutatója mutatta be életművét, és nyolc ígéretes
kutató sokszínű kutatási területével ismerkedhettek meg a jelenlévők kisfilmen. A hipnózist
ötven éve kutató, s a téma iránt gyermekkora óta érdeklődő Bányai Éva professor emeritus

például elmondta, hogy kutatási területe a legközelibb és legintimebb társas kapcsolatok kiváló
modellhelyzete.
Kossuth Rádió - Gondolat-jel - 2019.12.01.
Néhány hete Budapesten konferenciát rendeztek Aldous Huxley születésének 125.
évfordulója alkalmából
Megszólaló: Farkas Ákos István docens, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-12-01_11-07-00&enddate=2019-1201_12-04-00&ch=mr1
index.hu - 2019.11.30.
Így ábrázolnak manapság adatokat: adatvizualizáció-kiállítás az ELTÉ-n
Egyetemi folyosón nyílik kiállítótér az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében,
a folyosógaléria első kiállításán a legmenőbb hazai adatvizualizációkat mutatják be. Az
Infodesign 1.0 - Válogatás kortárs magyar adatvizualizációkból című tárlatot a Kipakol nevű
folyosógalérián december 5-én 18 órakor nyitják meg.
https://index.hu/mindekozben/poszt/2019/11/30/igy_abrazolnak_adatokat_adatvizualizaciokiallitas_az_elte-n/
elteonline.hu - 2019.11.29.
„Szóval az ideálisan normális ember csak mesterséges csiszolat…”
A Magyar Tudomány Ünnepe (2019) és a Ranschburg Pál Emlékév (2020) alkalmából
„Szisztematikus kutatások és evidenciaalapú gyakorlatok a humán fogyatékosságok és az
atipikus fejlődés pszichológiájában” címmel rendezett konferenciát az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karának Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete a Magyar Pszichológiai
Társaság Gyógypedagógiai Pszichológia Szekciójával közösen.
http://elteonline.hu/tudomany/2019/11/29/szoval-az-idealisan-normalis-ember-csakmesterseges-csiszolat/
mediapiac.com - 2019.12.02.
Még lehet pályázni az „Adj Egy Ötöst!” programra
Az „Adj Egy Ötöst!” idei pályázati ciklusa szeptember 16-án nyílt meg a tanárok és diákok
számára. Az eddig bevont 169 iskola mellett további 58 új regisztráció is érkezett. Az idén
harmadik alkalommal útjára indított „Adj Egy Ötöst!” program kifejezetten az iskolai (10-19
éves) korosztályhoz szól. (…) Az ELTE BGGYK mérései alapján a hazai kezdeményezés
nemzetközi szinten is kiemelkedően teljesített; a résztvevő gyermekek fogyatékossággal
kapcsolatos tudása, érzelmi hozzáállása és viselkedése egyértelműen pozitív irányba változott.
(…) A kezdeményezéshez az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara nyújt kiemelt
szakmai támogatást a kezdetektől - teszik hozzá.
További megjelenés:
-

ripost.hu - 2019.12.02.
Még mindig lehet pályázni az „Adj Egy Ötöst!” programra
https://ripost.hu/eletmodi/meg-mindig-lehet-palyazni-az-adj-egy-otost-programra2185970/

hírTV - Paletta - 2019.12.02.
Konferenciát szerveztek Varga Tamás matematikatanár születésének századik
évfordulója alkalmából
Megszólalók: Vancsó Ödön központvezető egyetemi docens, ELTE Matematikatanítási és
Módszertani Központ
https://www.youtube.com/watch?v=7IHzAHrLBlw
M2 - Én vagyok itt! - 2019.12.02.
Aranyérmet szereztek az ELTE kutatói egy New Yorkban zajló világversenyen
Megszólalók: Pataki Bálint Ármin doktorandusz, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2019-12-02-i-adas/#

