2020/4. hét (január 20-26.)

Blikk - 2020.01.20. (7. oldal)
Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló
programra
Azok a csoportok és tanáraik, akik kedvet éreznek a pályázaton való induláshoz, szakmai
támogatást is kaphatnak: a programok sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében
az érdeklődő pedagógusok egynapos felkészítő tréningen vehetnek részt. Az
attitűdváltozást a program előtt és után készült kérdőívekkel követi nyomon az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, mint a program szakmai partnere.
További megjelenés:
-

-

-

-

kamaszpanasz.hu - 2020.01.20.
Nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/prevencio/8249/adj-egy-otost
Világgazdaság - 2020.01.22. (13. oldal)
Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló
programra
Ripost - 2020.01.22. (5. oldal)
Adj Egy Ötöst!
ripost.hu - 2020.01.21.
Diákok pályázhatnak, egy jó programot lehet nyerni
https://ripost.hu/politik/insider/diakok-palyazhatnak-egy-jo-programot-lehetnyerni-2252035/
kepmas.hu - 2020.01.22.
Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló
programra
https://kepmas.hu/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-iskolaiszemleletformalo-programra

-

-

-

-

-

gazdasagportal.hu - 2020.01.22.
Február 28-ig még lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai közösségek számára
kiírt pályázatra
http://gazdasagportal.hu/index.php/februar-28-ig-meg-lehet-jelentkezni-az-adjegy-otost-iskolai-kozossegek-szamara-kiirt-palyazatra/
kozepsuli.hu - 2020.01.22.
Jelentkezzetek az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló programra
https://kozepsuli.hu/adj-egy-otost-februar-vegeig-lehet-jelentkezni-az-iskolaiszemleletformalo-programra/
keol.hu - 2020.01.22.
Adj Egy Ötöst! a Refiben
https://keol.hu/kecskemet-bacs/adj-egy-otost-a-refiben
Mandiner - 2020.01.22. (55. oldal)
Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló
programra
Figyelő - 2020.01.22. (23. oldal)
Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló
programra

Új Néplap - 2020.01.20. (8. oldal)
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből
Egyszerűen üzemeltethető víztisztítási eljárást fejlesztettek ki az ELTE kutatói. A módszer
kistelepüléseken a már biológiai úton megtisztított szennyvizek szerves
mikroszennyezőinek eltávolítására és fertőtlenítésére alkalmas.
További megjelenés:
-

24 óra - 2020.01.20. (8.oldal)
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből
Tolnai Népújság - 2020.01.20.
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből
Békés Megyei Hírlap - 2020.01.20. (8.oldal)
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből
Petőfi Népe - 2020.01.20. (8.oldal)
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből
Heves Megyei Hírlap - 2020.01.20. (8.oldal)
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből

-

Somogyi Hírlap - 2020.01.20. (8.oldal)
Gyógyszermaradványokat vonnak ki a szennyvízből
Dunántúli Napló - 2020.01.20. (8.oldal)
Gyógyszer-maradványokat vonnak ki a szennyvízből
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.01.20. (1., 8.oldal)
Hazai tudósok fejlesztették ki
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.01.20. (1., 8.oldal)
Forradalmi módszer a víztisztításra
pestinap.hu - 2020.01.20.
Áttörés a szennyvíztisztításban
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/01/20/212161/

magyarnemzet.hu - 2020.01.19.
Eötvös Loránd-szobor állításával zárul az emlékév
A pontosság bűvöletében – Eötvös Loránd élete és munkássága címmel az ELTE Egyetemi
Könyvtár és Levéltárban létrehozott kiállítás – amely május 22-ig látogatható – fő
törekvése bemutatni Eötvös Lorándot, az embert. (…) Az emlékév zárásaként 2020-ban
még várható egy egész alakos Eötvös Loránd-szobor felállítása a budapesti Hegyvidéken.
https://magyarnemzet.hu/kultura/eotvos-lorand-szobor-allitasaval-zarul-az-emlekev7683830/
További megjelenés:
-

Magyar Nemzet - 2020.01.18. (17. oldal)
Eötvös Loránd-szobor állításával zárul az emlékév

nyugat.hu - 2020.01.19.
“Érthető, hogy miért veszik át öt éven belül az első helyet” - Egy szombathelyi
docens kínai tapasztalatai
Fekete Gusztáv, a Savaria Műszaki Intézet docense ötödik éve tanít a ningbói egyetemen
mint vendégprofesszor. Néhány napja érkezett haza, élményeit, tapasztalatait és az
együttműködés legújabb fejleményeit most lapunkkal is megosztotta. “Egy nálunk tanuló
Phd-hallgatón keresztül kerültem kapcsolatba az ottani sporttudományi kar dékánjával,
és azóta egyre szorosabb a kapcsolat a ningbói egyetem és az ELTE Savaria Műszaki
Intézete között” - kezd a történetbe Fekete Gusztáv.
https://www.nyugat.hu/cikk/ertheto_hogy_miert_veszik_at_ot_even_belul_az_elso

penzcentrum.hu - 2020.01.19.
Rengeteg átképzett informatikus maradhat hoppon: ők lesznek az első áldozatok
"Az informatika a jövő, csak ez egy nagyon széles fogalom..." - mondta el a Pénzcentrumnak
adott interjújában Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. A tanszékvezető
egyetemi tanárral beszélgettünk többek között az egyetemi képzés és a kódoló iskolák
által nyújtott képzés közötti különbségről; a programozás jövőjéről; a szakma
felhígulásáról; az egyszerű kódolok helyettesíthetőségéről; valamint arról is, hogy a
diákokat akár milliós állásajánlatok is várhatják, ha befejezik tanulmányaikat.
https://www.penzcentrum.hu/karrier/orulet-mi-tortenik-a-magyar-munkahelyekenezert-nem-akar-senki-dolgozni.1087575.html
vilagszam.hu - 2020.01.19.
Így mutatták be Németországot
Az ELTE Alumni Központ történeti, művészeti előadásokkal és utazási beszámolókkal várja
vendégeit a "Nemzetek estjein". A sorozat Kínával indult majd Franciaországgal, az
Amerikai Egyesült Államokkal és Japánnal folytatódott. Az esteken az ELTE nyelvi
tanszékeinek munkatársai, szakértők és utazók beszélnek egy-egy ország érdekességeiről.
http://vilagszam.hu/cikkek/igy-mutattak-be-nemetorszagot-nemzetek-estje-az-elten.html/16266/
M5 - Novum - 2020.01.19.
Solti Ádám a növények vasháztartásával foglalkozik kutatásai során
Megszólaló: Solti Ádám egyetemi adjunktus, ELTE Természettudományi Kar
https://mediaklikk.hu/video/novum-okoshotel/
agrarszektor.hu - 2020.01.18.
Ilyet még nem láttál: rendkívül ritka albínó madarat fotóztak a Pilisben
A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai
Csoportja együttműködése keretében a Szentendrei Erdészet területén lévő Málnáshegyen hosszú idő óta folynak az erdőhöz kötödő madarak, így az örvös légykapók
életmódját is célzó kutatások.
https://www.agrarszektor.hu/allat/ilyet-meg-nem-lattal-rendkivul-ritka-albino-madaratfotoztak-a-pilisben.18931.html
További megjelenés:

-

Zalai Hírlap - 2020.01.20. (7.oldal)
Albínó madarak születtek a Pilisben
24 óra - 2020.01.21. (6. oldal)
Albínó madárﬁókák
ringmagazin.hu - 2020.01.15.
Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben
https://ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=41980:
albino-oervoes-legykapok-szuelettek-a-pilisben&catid=68:pasztazo&Itemid=495

blikk.hu - 2020.01.18.
Lassan diplomázhatna is: Levike még csak hét hónapos, de már most az ELTE állandó
hallgatója – fotó
A szombathelyi ELTE Savaria Egyetem tanító szakos hallgatójának, Pál Nikolettának (23)
és kisbabájának fotója hamar meghódította az internetet: a képen az látható, ahogy Niki
éppen a német szigorlatát írja Levikével az ölében.
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egyetemre-jar-a-het-honapos-levikediploma/6qlqwz5
További megjelenés:
-

Blikk - 2020.01.18. (5. oldal)
Egyetemre jár a hét hónapos Levike
csaladinet.hu - 2020.01.17.
Héthónapos fiával az ölében vizsgázott egy hallgató az ELTE-n
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/28311/hethonap
os_fiaval_az_oleben_vizsgazott_egy_hallgato_az_elte-n

civilhetes.net - 2020.01.18.
Két forgatókönyv jöhet a Trump elleni impeachment eljárásban
Várhatóan nem befolyásolja az év végi amerikai elnökválasztást a Donald Trump ellen
megkezdett alkotmányos vádemelési eljárás - véli Magyarics Tamás külpolitikai szakértő,
az ELTE tanára - írja az Infostart.hu
https://civilhetes.net/ket-forgatokonyv-johet-a-trump-elleni-impeachment-eljarasban
További megjelenés:

-

infostart.hu - 2020.01.17.
Magyarics Tamács: két forgatókönyv jöhet a Trump elleni impeachment eljárásban
https://infostart.hu/kulfold/2020/01/17/magyarics-tamacs-ket-forgatokonyvjohet-a-trump-elleni-impeachment-eljarasban

funzine.hu - 2020.01.18.
Nyelviskolák tengerében
Az ELTE Origo nyelvi centrum szintén a kétnyelvű vizsgák mellett tette le a voksát;
szerintük mindazok számára ez a vizsgatípus ajánlott, akik kétnyelvű szótárt használnak,
ha biztosra akarnak menni a szövegértésnél, és magyarul gondolkodnak bonyolultabb
idegen nyelvű tartalmak megfogalmazásakor.
https://funzine.hu/2020/01/18/funiversity/nyelviskolak-tengereben/
hirado.hu - 2020.01.18.
A Kárpátok hegyi tavai segítenek a klímaváltozás megértésében
Különféle hegyi tavak medréből vett minták segítik a klímaváltozás megértését. Az iszap
egyfajta időkapszula, amely a rétegeiben sok-sok információt rejt. Az ELTE kutatói számos
helyszínen dolgoztak már, legutóbb a Kárpátok hegyi tavaiból hoztak mintákat,
melyeknek a vizsgálata és értékelése befejeződött.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/01/18/a-karpatok-hegyi-tavaisegitenek-a-klimavaltozas-megerteseben
További megjelenés:
-

gondola.hu - 2020.01.18.
A Kárpátok hegyi tavai segítenek a klímaváltozás megértésében
https://gondola.hu/hirek/249501A_Karpatok_hegyi_tavai_segitenek_a_klimavaltozas_megerteseben.html

kadarka.net - 2020.01.18.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel az MTA-ELTE Lendület
Evolúciós Genomika Kutatócsoport munkatársai – olvasható az ELTE Természettudományi
Karának MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
https://kadarka.net/cikkek-kat/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel

kemma.hu - 2020.01.18.
Rangos elismerést vehet át Prokopp Mária
A cím a művészi teljesítmény mellett elismeri az irodalmi, közművelődési, kultúraszervező
életművet, illetve a magyar kultúra támogatását is Prokopp Máriának, az ELTE
professzorának életét a magyar és az egyetemes kultúra ápolása határozza meg.
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/elismerik-prokopp-mariat-2005701/
magyarmezogazdasag.hu - 2020.01.18.
Fontos az önmérséklet
Dr. Nagy Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszékének
docense, az ELTE Földrajztudományi Központjának vezetője, a Földgömb magazin
főszerkesztője. Geográfus és klímakutató, több expedíció tagja és vezetője, amelyek az
Antarktiszon és az Andokban kutatják az éghajlat változásait. Kíváncsiak voltunk, mit
mond a jövőről.
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/01/18/fontos-az-onmerseklet
nyugat.hu - 2020.01.18.
Holnap portréfilmet vetít az M5 csatorna Láng Gusztávról
„Szatmárnémetiben végezte a középiskolát, majd Kolozsváron szerzett magyar szakos
tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetemen 1958-ban. 1957-1959 között az Állami
Irodalmi és Művészeti Kiadónál dolgozott. 1959-1984 között a kolozsvári egyetem magyar
tanszékén tanított. 1967-től XX. századi magyar irodalmat ad elő. 1984-ben áttelepült
Magyarországra; a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola (ma ELTE SEK) magyar
irodalom tanszékvezető tanára.”
https://www.nyugat.hu/cikk/film_a_tanar_urrol
zaol.hu - 2020.01.18.
A Kis-Balatontól a molekuláris sejtbiológiáig – Beszélgetés Dr. Csizmadia Tamás
sejtbiológussal
Végtelen lelkesedés, kíváncsiság, kitartás és alázat. Ez a négy tényező elengedhetetlen
Csizmadia Tamás hivatásában, aki tavaly december elsejétől az ELTE Anatómiai, Sejt- és
Fejlődésbiológiai Tanszék egyetemi adjunktusa. Többek között erről, indíttatásáról,
kutatásairól, valamint jövőbeni terveiről is mesélt nekünk.
https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-kis-balatontol-a-molekularissejtbiologiaig-beszelgetes-dr-csizmadia-tamas-sejtbiologussal-3573057/
További megjelenés:

-

likebalaton.hu - 2020.01.21.
A Kis-Balatontól a molekuláris sejtbiológiáig
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/a-kis-balatontol-a-molekularissejtbiologiaig-137890/

atv.hu - 2020.01.17.
Mennyit változott a világ kamasz szemmel?
Tíz diákból három számol be érzelmi hangulati problémákról, a kamaszok közül ma egyre
kevesebben reggeliznek, egyre többen túlsúlyosak, sokan isznak, viszont a legtöbbjük volt
már szerelmes - többek között erről beszélt az ATV Start című műsorában Németh Ágnes,
az ELTE Pszichológiai Intézet főmunkatársa és kutatásvezetője.
http://www.atv.hu/belfold/20200117-mennyit-valtozott-a-vilag-kamasz-szemmel
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

ATV Start - 2020.01.17.
Milyen kamasznak lenni a mai Magyarországon?
http://www.atv.hu/videok/video-20200117-milyen-kamasznak-lenni-a-maimagyarorszagon
infostart.hu - 2020.01.19.
Tényleg megy ki a divatból a berúgás és a rendszeres dohányzás
https://infostart.hu/belfold/2020/01/19/tenyleg-megy-ki-a-divatbol-a-berugases-a-rendszeres-dohanyzas
pestinap.hu - 2020.01.20.
Kamaszéletmód Magyarországon
https://www.pestinap.hu/orszag/2020/01/20/kamaszeletmod-magyarorszagon/
balatoninap.eu - 2020.01.20.
Kamaszéletmód Magyarországon
https://www.balatoninap.eu/orszag/2020/01/20/kamaszeletmodmagyarorszagon/
kecskemetinap.hu - 2020.01.20.
Kamaszéletmód Magyarországon
https://www.kecskemetinap.hu/orszag/2020/01/20/kamaszeletmodmagyarorszagon/
debreceninap.hu - 2020.01.20.
Kamaszéletmód Magyarországon

-

https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/01/20/kamaszeletmodmagyarorszagon/
hazipatika.com - 2020.01.17.
Meglepő, mennyi gyerek gondolt már öngyilkosságra
https://www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/meglepo_mennyi_gyerek_gon
dolt_mar_ongyilkossagra/20200117132336

elteonline.hu - 2020.01.17.
X-generáció, avagy drónprogramozási szakkör és robotika az ELTE-n
Mind a jövő nemzedéke, mind pedig a már felnőttek számára fontos, hogy lépést tudjanak
tartani ezzel a naponta megújuló világgal, ezért is olyan üdvözölendő az ELTE „T@T
Kuckója”. A T@T Kuckó az ELTE Informatikai Karának nyílt napján nyitott meg 2016. január
28-án.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/17/x-generacio-avagy-dronprogramozasi-szakkores-robotika-az-elte-n
elteonline.hu - 2020.01.17.
Csillagászati expedíció nyelvrokonítási eredményekkel – konferencia a BTK-n
Mi az a délibábos nyelvrokonítás? Hogyan nyelvészkedett egy matematikus? Mit
gondolnak a mai egyetemisták a nyelvrokonság kérdéséről? Konferencia és kerekasztal a
BTK-n. 250 éves a Demonstratio címmel tart konferenciát az ELTE Bölcsészkarán a Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/01/17/csillagaszati-expedicio-nyelvrokonitasieredmenyekkel-konferencia-a-btk-n
hazipatika.com - 2020.01.17.
285 ezer magyar halt meg feleslegesen
Évek óta egyik kormány számára sem prioritás az egészségügy, ez pedig az elkerülhető
halálozások számában is megmutatkozott - mondta Orosz Éva, az ELTE professzora.
https://www.hazipatika.com/hazipatika_pro/korhazi_ugyek/cikkek/285_ezer_magyar_halt
_meg_feleslegesen/20200115114340
További megjelenés:
-

civilhetes.net - 2020.01.20.
Dermesztő számok a magyar egészségügyről
https://civilhetes.net/dermeszto-szamok-a-magyar-egeszsegugyrol

-

Élet és Irodalom - 2020.01.24. (4. oldal)
Körletrend

hellodelsomogy.hu - 2020.01.17.
Kiképeztek több száz tanárt, most megszüntetik a tárgyukat
Az ELTE-n nappali tagozaton évfolyamonként átlagosan 25-en járnak ide, a szak Gelencsér
Gábor egyetemi docens szerint kifejezetten népszerű, a sok jelentkező miatt nem is
könnyű bejutni. Személyesen is érezzük a felelősséget a hallgatóinkért, akik hozzánk
hasonlóan a múlt héten tudták meg az újságból, hogy egy olyan szakon tanulnak, amit
nem biztos, hogy tudnak majd használni. Nagyon drámai a helyzet – mondta a filmesztéta
az Indexnek.
http://hellodelsomogy.hu/2020/01/17/kikepeztek-tobb-szaz-tanart-most-megszuntetika-targyukat-index-hu/
További megjelenés:
-

alfahir.hu - 2020.01.21.
A "kritikus" médiaismeret lehet az új Nemzeti Alaptanterv legnagyobb áldozata
https://alfahir.hu/2020/01/21/mediaismeret_uj_nemzeti_alaptanterv_nemzeti_alap
tanterv_kozoktatas_emmi

infostart.hu - 2020.01.17.
Szakértő: félő, hogy kitálalhat Amerikában Harry és Meghan
Lojkó Miklós, az ELTE-BTK Anglisztikai Tanszékének egyetemi docense az InfoRádiónak
adott helyzetértékelést azt követően, hogy II. Erzsébet királynő engedélyezte unokájának,
Harry hercegnek, hogy gyakorlatilag szakítson az uralkodói családdal.
https://infostart.hu/kulfold/2020/01/17/szakerto-felo-hogy-kitalalhat-amerikaban-harryes-meghan
mkot.hu - 2020.01.15.
Hogyan harcolnak a szövetek a mutáció ellen?
„Úgy gondoljuk, hogy általában 3-5 olyan mutációnak kell összegyűlnie, ami előnyt biztosít
a sejtnek, hogy jobban és gyorsabban osztódjon, mint a többi” – mondta el Szöllősi Gergely,
az MTA-ELTE „Lendület” Evolúciós Genomika Kutatócsoportjának vezetője, aki Grajzel
Dániel biofizikus doktorandusszal és Derényi Imrével, az ELTE TTK Biológiai Fizika
Tanszékének vezetőjével együtt fedezett fel egy olyan védekező mechanizmust, amellyel
saját szöveteink harcolnak a mutációk ellen.

https://mkot.hu/hogyan-harcolnak-a-szovetek-a-mutacio-ellen/
További megjelenés:
-

-

-

-

kecskemetinap.hu - 2020.01.20.
Daganatok kialakulását gátló szöveti mechanizmusra derült fény
https://www.kecskemetinap.hu/uncategorized/2020/01/20/aganatokkialakulasat-gatlo-szoveti-mechanizmusra-derult-feny/
balatoninap.eu - 2020.01.20.
Daganatok kialakulását gátló szöveti mechanizmusra derült fény
https://www.balatoninap.eu/uncategorized/2020/01/20/aganatok-kialakulasatgatlo-szoveti-mechanizmusra-derult-feny/
pestinap.hu - 2020.01.20.
Daganatok kialakulását gátló szöveti mechanizmusra derült fény
https://www.pestinap.hu/uncategorized/2020/01/20/aganatok-kialakulasat-gatloszoveti-mechanizmusra-derult-feny/
debreceninap.hu - 2020.01.20.
Daganatok kialakulását gátló szöveti mechanizmusra derült fény
https://www.debreceninap.hu/uncategorized/2020/01/20/aganatok-kialakulasatgatlo-szoveti-mechanizmusra-derult-feny/

Szerencsi hírek - 2019.11.15. (11. oldal)
Robotika oktatása a szakképző iskolában
2019-ben többszöri alkalommal is sikerült a programozás tanítását iskolánkban picit
barátságosabb, játékosabb formában is megvalósítani, köszönhető a micro:bit nevű
robotika elveire alapuló panel segítségével. Mestertanárrá válásom az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Informatika Karának köszönhető, és ezeket a paneleket is tőlük
sikerült beszerezni egy időre.
Észak-Magyarország - 2020.01.20. (5. oldal)
A diplomát átszámítják pontokra
(...) Országos viszonylatban a miskolci térítési díjak alacsonyak. Az Uni-Hotelben havi 16
ezer, a többi kollégiumban havi 10 ezer forintot kell fizetni. A kollégiumokról még több
információ található a Bolyai Kollégium oldalán.
További megjelenés:

-

boon.hu - 2020.01.21.
A diplomát átszámítják pontokra
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-diplomat-atszamitjak-pontokra-4019865/

magyarhirlap.hu - 2020.01.18.
A szent királylány és a rendalapító
A Villányi úti neobarokk épület 1932-re készült el, addig a nővérek és a tanárok szállása
részben a Horánszky utcában, részben a Ménesi úton volt. A Ménesi út 12. szám alatti
épület, az akkori margitos Mókus-ház később az Eötvös Collegiumhoz került, még később
itt alakult meg a Bibó Kollégium.
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200117-a-szent-kiralylany-es-a-rendalapito
További megjelenés:
-

Magyar Hírlap - 2020.01.18. (12.,13. oldal)
A szent királylány és a rendalapító

888.hu - 2020.01.18.
Dunai Mónika a 888.hu-nak az elsőként induló ingyenes kínai nyelvoktatási
programról
Dunai Mónika a 888-nak elmondta, Kőbánya és a XVII. kerület 9 általános iskolájában
ingyenesen, fakultatív módon tanulhatják a kínai nyelvet a diákok az ELTE Konfuciusz
Intézet tanárainak közreműködésével, a Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége
támogatásával.
https://888.hu/kinyilott-a-pitypang/dunai-monika-a-888-hu-nak-az-elsokent-induloingyenes-kinai-nyelvoktatasi-programrol-4223590/
További megjelenés:
-

-

mandiner.hu - 2020.01.18.
Ingyenes kínai nyelvoktatás indul Budapest két kerületében
https://mandiner.hu/cikk/20200119_ingyenes_kinai_nyelvoktatas_indul_budapest_
ket_keruleteben
Rádió1 - Hírek 6:00 - 2020.01.20.
Ingyenes kínai nyelvoktatás indul Budapest két kerületében

tudomanyplaza.hu - 2020.01.20.
Cheops űrtávcső
A belga, brit, német, olasz, osztrák és svéd intézetek, cégek mellett az EU13 régióból
egyedül a magyarok csatlakoztak a konzorciumhoz. A Cheops programjában a miskolci
Admatis Kft., továbbá a CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet és az ELTE
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium vesz részt.
https://tudomanyplaza.hu/cheops-urtavcso/
veol.hu - 2020.01.21.
Megnézhették a való világot is az Ipariban
Pályaorientációs napot rendezett a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari
Szakgimnáziuma hétfőn délelőtt. (...) Hétfőn – a teljesség igénye nélkül – az Ipari vendége
volt a Budapesti Műszaki Egyetem, az ELTE, a Pannon Egyetem, de voltak vendégek
Sopronból, Miskolcról, Óbudáról is.
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megnezhettek-a-valo-vilagot-is-az-ipariban3281496
További megjelenés:
-

Napló - 2020.01.21.
Megnézhették a való világot is az Ipariban

balatoninap.eu - 2020.01.20.
A kínai oktatásügyi minisztérium delegációja az ELTE-n
Fang Junt, a Nemzetközi Együttműködések Főosztályának vezetőhelyettesét és
munkatársait az ELTE részéről Borhy László rektor és Hamar Imre nemzetközi ügyekért
felelős rektorhelyettes fogadta, a megbeszélésen jelen volt Dubéczi Zoltán, a Magyar
Rektori Konferencia főtitkára is. Magyarországi körútja keretében 2020. január 14-én az
ELTE-re is ellátogatott a kínai Oktatásügyi Minisztérium delegációja.
https://www.balatoninap.eu/egyetem/2020/01/20/a-kinai-oktatasugyi-miniszteriumdelegacioja-az-elte-n/
További megjelenés:
-

pestinap.hu - 2020.01.20.
A kínai oktatásügyi minisztérium delegációja az ELTE-n

https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/01/20/a-kinai-oktatasugyi-miniszteriumdelegacioja-az-elte-n/
balatoninap.eu - 2020.01.20.
Szélesvásznú kémia az Egyetemen
Ismeretterjesztő sorozatot indított az ELTE Természettudományi Kar, amely magyar
fehérjekutatók legújabb eredményeit mutatja be. Minden epizód új, tudományos
eredményt dolgoz fel érdekes és szórakoztató stílusban egy ismert mozifilmmel
párhuzamba állítva.
További megjelenés:
-

-

pestinap.hu - 2020.01.20.
Szélesvásznú kémia az Egyetemen
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/01/20/212163/
ripost.hu - 2020.01.20.
Fehérjét alakít Tenya
https://ripost.hu/riposter/hogy-mik-vannak/feherjet-alakit-tenya-2241835/

eduline.hu - 2020.01.20.
Eladósodnak az egyetemisták? Amszterdamban így segítik a diákhiteleseket
2012 óta a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói vették föl a legtöbb Diákhitel2-t.
Összesen 5350 szerződésről van szó, melynek összértéke 5 595 665 444 forint. Második
helyre az Eötvös Loránd Tudományegyetem került, ahol 3382 szerződést kötöttek – ezek
összértéke 2 999 108 336 forint. Harmadik helyen pedig a Budapesti Metropolitan
Egyetem végzett 3157 szerződéssel, melyeknek összértéke 4 057 528 943 forint - írtuk
meg korábban a Pénzcentrum által kikért diákhitel-statisztikák alapján.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200120_diakhitel_torlesztes
elteonline.hu - 2020.01.20.
Új filmes élményekkel vár a Műhely Mozi!
Új filmes élményekkel vár a Műhely Mozi! 2018 tavaszán, majd néhány hónap pihenő után
az év őszén a nagy, eddig főleg egyetemi hagyományokkal rendelkező szombathelyi
művészmozi-kultúra újabb programsorozattal gazdagodott. A Savaria Irodalmi Műhely
filmes fiókjaként működő Műhely Mozi vetítéssorozat egy eklektikus merítés volt az
elmúlt évek és a múlt század filmtörténeti kuriózumai közül.
http://elteonline.hu/savaria/2020/01/20/uj-filmes-elmenyekkel-var-a-muhely-mozi

hir.ma - 2020.01.20.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) fehérjekutatóinak eredményei - amelyeket a
FEBS Journal legutóbbi számában jelentettek meg - többek között segítenek tisztázni az
S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjainak szerepét a krónikus gyulladások és
daganatos áttétek kialakulásában.
https://hir.ma/tudomany/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikus-gyulladasokkal-es-rakosattetekkel-vivott-harcba/754639
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

hvg.hu - 2020.01.20.
Az ELTE kutatói beszálltak a rákos áttétekkel vívott harcba
https://hvg.hu/tudomany/20200120_Az_ELTE_kutatoi_beszalltak_a_rakos_attetekk
el_vivott_harcba
magyarnemzet.hu - 2020.01.20.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
https://magyarnemzet.hu/belfold/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikusgyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba-7689638/
vital.hu - 2020.01.20.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
http://vital.hu/kutatas_feherje_rak
atv.hu - 2020.01.20.
A rákos áttétekkel szállnak szembe az ELTE kutatói
http://www.atv.hu/belfold/20200120-a-rakos-attetekkel-szallnak-szembe-az-eltekutatoi
index.hu - 2020.01.20.
Magyar kutatók harcolnak a krónikus gyulladások és rákos áttétek ellen
https://index.hu/techtud/egeszseg/2020/01/20/magyar_feherjekutatok_harca_a_k
ronikus_gyulladasokkal_es_rakos_attetekkel/
ripost.hu - 2020.01.20.
Magyar felfedezés segíthet a krónikus gyulladások és rákos áttétek kezelésében

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://ripost.hu/politik/magyar-felfedezes-segithet-a-kronikus-gyulladasok-esrakos-attetek-kezeleseben-2251172/
hirado.hu - 2020.01.20.
Magyar felfedezés segíthet a krónikus gyulladások és rákos áttétek kezelésében
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/orvostudomany/cikk/2020/01/20/magyarfelfedezes-segithet-a-kronikus-gyulladasok-es-rakos-attetek-kezeleseben
weborvos.hu - 2020.01.20.
Magyar kutatás a krónikus gyulladások és rákos áttétek ellen
https://weborvos.hu/regionalis_hirek/magyar-kutatasa-kronikus-gyulladasol-esrakos-attetek-ellen-256857
24.hu - 2020.01.20.
Rákos áttétek kutatásában értek el áttörést magyarok
https://24.hu/tudomany/2020/01/20/rakos-attetek-gyulladas-daganat-elte-ttkmagyar-kutatok-rakkutatas/
hirek.sk - 2020.01.20.
Magyar siker a rákos áttétek ellen vívott küzdelemben
https://www.hirek.sk/kavezo/magyar-siker-a-rakos-attetek-ellen-vivottkuzdelemben
origo.hu - 2020.01.20.
Magyar siker a rákos áttétek ellen vívott küzdelemben
https://www.origo.hu/tudomany/20200120-harc-a-kronikus-gyulladasokkal-esrakos-attetekkel.html
flagmagazin.hu - 2020.01.20.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikusgyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba
hazipatika.com - 2020.01.21.
Van remény a rákos áttétek leküzdésére
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/daganatok/cikkek/van_remeny_a_rak
os_attetek_lekuzdesere/20200121120457
nepszava.hu - 2020.01.21.
Magyar kutatók is beszálltak a rákos áttétek elleni harcba
https://nepszava.hu/3064224_magyar-kutatok-is-beszalltak-a-rakos-attetekelleni-harcba
sonline.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.sonline.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetekellen-vivott-harcban-2050200/
boon.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://boon.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-4020357/
baon.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.baon.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-2421237/
kemma.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.kemma.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetekellen-vivott-harcban-2010726/
veol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.veol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3281676/
szon.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://szon.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3640494/
szoljon.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.szoljon.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetekellen-vivott-harcban-2150685/
duol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.duol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3199134/
beol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.beol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-2447235/
vaol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.vaol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3498690/
zaol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.zaol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3579564/
teol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.teol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-2130531/
bama.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.bama.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetekellen-vivott-harcban-2234511/
haon.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://haon.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3794154/
feol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.feol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-3504351/
heol.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.heol.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetek-ellenvivott-harcban-2172294/
kisalfold.hu - 2020.01.21.
Magyar felfedezés segíthet a rákos áttétek ellen vívott harcban
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/magyar-felfedezes-segithet-a-rakos-attetekellen-vivott-harcban-6741882/
napidoktor.hu - 2020.01.21.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
https://napidoktor.hu/mindent-a-rakrol/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikusgyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba/

-

-

-

-

ugytudjuk.hu - 2020.01.21.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
https://ugytudjuk.hu/cikk/20200120_az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikusgyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba
kanizsaujsag.hu - 2020.01.23.
Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott
harcba
https://kanizsaujsag.hu/hir/202001/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikusgyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba
karpatinfo.net - 2020.01.23.
Magyar siker a rákos áttétek ellen vívott küzdelemben
https://www.karpatinfo.net/tudomany/magyar-siker-rakos-attetek-ellen-vivottkuzdelemben-200035094
medicalonline.hu - 2020.01.21.
Kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjait vizsgálják
http://medicalonline.hu/cikk/kalciumion_koto_feherjecsalad_tagjait_vizsgaljak

itcafe.hu - 2020.01.20.
Már lehet jelentkezni a PowerUp! Challenge-re
Hagyományosan Budapesten és Nyíregyházán rendezik meg februárban és márciusban a
Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) 2020-as válogatóversenyeit. A Neumann Társaság és
az ELTE Informatikai Karának szervezésében lezajlott e-Hódon 202 magyarországi iskola
27 702 diákja vett részt.
https://itcafe.hu/hir/powerup_challenge_2019_jelentkezes.html
kanizsaujsag.hu - 2020.01.20.
Már nem először elsőként
A napokban rendezték a Magyar Triatlon Szövetség díjkiosztó gáláját a fővárosban,
közelebbről az ELTE Gömb Aulájában, hogy az elmúlt esztendő legjobbjait elismerésben
részesítsék.
https://kanizsaujsag.hu/hir/202001/mar-nem-eloszor-elsokent
További megjelenés:

-

-

zaol.hu - 2020.01.21.
Triatlonisták gálaestje Budapesten
https://www.zaol.hu/sport/helyi-sport/triatlonistak-galaestje-budapesten3581961/
Zalai Hírlap - 2020.01.22 (14. oldal)
Triatlonisták gálaestje

latoszogblog.hu - 2020.01.20.
Sikeres szegregáció – van ilyen?
A ma már az ELTE tanítóképzésében is oktatott szalézi nevelésnek három pilléren kell
nyugodnia: a ráción, a hiten és a szereteten. A racionalitás azért nélkülözhetetlen, mert a
diákoknak világosan érezniük kell, hogy nevelésük, oktatásuk valóban felkészíti őket az
előttük álló „nagybetűs” kihívásokra.
http://latoszogblog.hu/blog/sikeres_szegregacio_van_ilyen
magyarnemzet.hu - 2020.01.20.
A Műegyetemen végzettek jól keresnek
A természettudományos szakkínálat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) a
legbővebb, átlagfizetések tekintetében azonban a Műegyetem magasan veri a mezőnyt:
az itt végzettek körében 327 ezres átlagfizetést rögzítettek, míg a hasonló képzéseket
Nyíregyházán vagy Egerben elvégzők csak 155 ezer körül kerestek a vizsgált, 2016-os
időszakban. https://magyarnemzet.hu/belfold/a-muegyetemen-vegzettek-jol-keresnek7687238/
nyugat.hu - 2020.01.20.
Nyílt nap lesz az ELTE SEK-en, jön Nagy Feró is!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja nyílt napot tart január
22-én, szerdán 13 órától, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
https://www.nyugat.hu/cikk/nyilt_nap_elte_sek_2020_nagy_fero_
További megjelenés:
-

-

nyugat.hu - 2020.01.22.
Lázadjatok, de csak módjával – Ezt üzente az ELTE SEK hallgatóinak Nagy Feró
https://www.nyugat.hu/cikk/nyilt_nap_a_sek_en_nagy_ferenccel
Vas Népe - 2020.01.23. (1., 7. oldal)
Az ELTE SEK nyílt napja Nagy Feróval

-

Vas Népe - 2020.01.23. (1. oldal)
Nem csak a közelből jöttek diákok
sztv.hu - 2020.01.22.
Nagy volt az érdeklődés az ELTE Savaria Egyetemi Központ nyílt napján
http://www.sztv.hu/hirek/nagy-volt-az-erdeklodes-az-elte-savaria-egyetemikozpont-nyilt-napjan-20200122

nyugat.hu - 2020.01.20.
Újra indul a Bájoló a szombathelyi könyvtárban – sok-sok fiatal tehetséget lehet
majd megismerni
Január 23-tól folytatódik a fiatal tehetségeket bemutató, beszélgetéssel egybekötött
zenés, irodalmi programsorozat a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. (...) Vincze Bence jelenleg
az ELTE Savaria Egyetemi Központ magyar-orosz tanárszakos hallgatója. 2016 januárja óta
az f21.hu online kulturális magazin alapító főszerkesztője, 2019 januárjától pedig felelős
kiadója is.
https://www.nyugat.hu/cikk/ujra_indul_bajolo_szombathely_berzsenyi_daniel_konyvtar
pestinap.hu - 2020.01.20.13
Kiosztották a Klebersberg Képzési Ösztöndíjakat
A tanár szakosok speciális ösztöndíját idén összesen 585 hallgató kapta meg, 20
százalékuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákja. Az országos átlaghoz hasonlóan
a nyertes pályázók több mint fele az ELTE-n is gyógypedagógia alapképzésben vesz részt.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/01/20/kiosztottak-a-klebelsberg-kepzesiosztondijakat/
További megjelenés:
-

-

balatoninap.eu - 2020.01.20.13
Kiosztották a Klebersberg Képzési Ösztöndíjakat
https://www.balatoninap.eu/egyetem/2020/01/20/kiosztottak-a-klebelsbergkepzesi-osztondijakat/
debreceninap.hu - 2020.01.20.13
Kiosztották a Klebersberg Képzési Ösztöndíjakat
https://www.debreceninap.hu/egyetem/2020/01/20/kiosztottak-a-klebelsbergkepzesi-osztondijakat/

-

-

kecskemetinap.hu - 2020.01.20.13
Kiosztották a Klebersberg Képzési Ösztöndíjakat
https://www.kecskemetinap.hu/egyetem/2020/01/20/kiosztottak-a-klebelsbergkepzesi-osztondijakat/
szoboszloinap.hu - 2020.01.20.13
Kiosztották a Klebersberg Képzési Ösztöndíjakat
https://www.szoboszloinap.hu/egyetem/2020/01/20/kiosztottak-a-klebelsbergkepzesi-osztondijakat/

pestinap.hu - 2020.01.20. 13:37:28
A munkaidő csökkentésének lehetősége
Antal Miklós humánökológus, az ELTE TáTK oktatója az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen alakít MTA–ELTE “Lendület” kutatócsoportot, amely négy kérdéskör
mentén vizsgálja majd a témát külföldi minták felhasználásával.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/01/20/a-munkaido-csokkenteseneklehetosege/
pestinap.hu - 2020.01.20.
Gálával zárták az évet táncosaink
Az ELTE-BEAC táncos alakulatai ötödik alkalommal rendezték meg közös gálaműsorukat
a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az estét Szalay Krisztián sportért felelős rektori
tanácsadó nyitotta meg.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/01/20/galaval-zartak-az-evet-tancosaink/
szakszervezetek.hu - 2020.01.20.
„Elképesztően túlterheltek a tanárok, túlélni próbálnak”
Mit tehetünk az iskolai agresszió ellen? Egyre több iskolán belüli erőszakos esetről számol
be a sajtó. De a szakember szerint a média főleg azokat az eseteket kapja fel, ha a diák,
netán a szülő követ el agressziót a tanár ellen, míg a fekete pedagógia, a gyakran
előforduló tanári terror rendszerint az iskola falain belül marad. Ahogy a bullying is. A
megelőzés lehetőségeiről beszélgetett Rónay Zoltán, az ELTE PPK Neveléstudományi
Intézetének egyetemi docensével a Magyar Narancs munkatársa.
https://szakszervezetek.hu/hirek/21147-elkepesztoen-tulterheltek-a-tanarok-tulelniprobalnak

ugytudjuk.hu - 2020.01.20.
Elhunyt az ELTE-SEK oktatója
Béres Csilla a Kémia és és Környezettan Tanszék nyugalmazott vezetője volt. Béres Csilla
főiskolai tanár 2000-től nyugdíjba vonulásáig, 2017-ig dolgozott az ELTE Savaria Egyetemi
Központban, illetve a jogelőd intézményeiben. Idén töltötte volna be a 66. életévét.
https://ugytudjuk.hu/cikk/elhunyt-az-elte-sek-egyik-tanara
További megjelenés:
-

nyugat.hu - 2020.01.20.
Elhunyt Béres Csilla, a Savaria Egyetemi Központ nyugalmazott tanszékvezetője
https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_beres_csilla_elte_sek_tanszekvezeto

Népszava - 2020.01.22. (11. oldal)
Mindenkinek mást jelent a magyarság
A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc 1923-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az elmúlt három évtized
óta e napon számos rendezvényt, hagyományainkat és gyökereinket, nemzeti értékeinket
felidéző megemlékezést tartanak az ország számos pontján (...) – A minket körülvevő
társadalmi jelenségekkel, ideértve számos más mellett az ünnepnapokat is, mindig az a
probléma, hogy semminek sincs valójában értelme – nyilatkozta lapunknak Szabó Miklós
kulturális antropológus, az ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi
adjunktusa.
További megjelenés:
-

nepszava.hu - 2020.01.22.
Kultúra napja - Mindenkinek mást jelent a magyarság
https://nepszava.hu/3064394_kultura-napja-mindenkinek-mast-jelent-amagyarsag

Nők Lapja - 2020.01.22. (16. oldal)
Meg kell-e változtatni az információhoz fűződő viszonyunkat?
Erről kérdeztük Krekó Péter szociálpszichológust, az ELTE PPK adjunktusát, a
Tömegparanoia című kötet szerzőjét. – Milyen lélektani igények tartják mozgásban az
álhíreket és összeesküvés-elméleteket? – Egyrészt az újdonság erejével hatnak, hírértékük
van, másrészt erős érzelmeket mozgósítanak: reményt, haragot, félelmet. Bármilyen

ellentmondásosan hangzik, a félelemkeltő történetek is biztonságérzetet adnak, hiszen az
ismerős ellenség is jobb, mint az ismeretlen, távoli, megfoghatatlan.
Vas Népe - 2020.01.22. (1,4. oldal)
SegítéSEK: tűz és babák
Az ELTE SEK és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tegnap tűzbiztonsági
akciónapot tartott. A program a SegítéSEK néven útnak indított közös projekt nyitó
eseménye volt. Az ELTE SEK a társadalmi felelősségvállalás jegyében eddig is számos
sikeres programot szervezett: többek között véradásokat, jótékonysági akciókat. Egyetemi
hallgatókból, dolgozókból önkéntes mentőcsapatot is alakítottak.
További megjelenés:
-

sztv.hu - 2020.01.21.
SegítéSEK
http://www.sztv.hu/hirek/segitesek-20200121

Vas Népe - 2020.01.22. (1,7. oldal)
Roadshow és szakképzés
Hétfőn Jánosházán voltunk, csütörtökön Körmendre megyünk – tudtuk meg Éles
Krisztinától, aki egy másik roadshow-ról is beszélt, amely kedden Kőszegre érkezett: a
közösségszervező szak népszerűsítéséről, amely az ELTE szombathelyi campusán is
elérhető.– Aki ilyet tanul, kicsit polihisztorrá válik, mert mindenbe bele tud kóstolni.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.01.22.
A helyi sajátosságok szerint tizennyolc programot indít a művelődési intézet
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-helyi-sajatossagok-szerinttizennyolc-programot-indit-a-muvelodesi-intezet-3500802/

Kisalföld - 2020.01.21. (9. oldal)
Könyvbemutató
Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket ma délután öt órától Hagyatékból örökség
címmel a Szent Anna-plébániára. A Fertődi Kalendárium 2020-at dr. Cs. Varga István,
Kapuvár díszpolgára, az ELTE BTK nyugalmazott irodalomtörténész tanára és a szerkesztő,
Bertha János mutatják be.

hirado.hu - 2020.01.21.
Csaknem egymilliárd állat semmisült meg az ausztrál erdőtüzekben
„Azt látjuk Ausztráliában, hogy egy ökoszisztéma azt mondja, mindegy, hogy miért, ez a
környezet kezd egy kicsit kényelmetlen lenni, szeretné átadni a helyét egy másiknak. De egy
kicsit gyorsan akarja átadni. A probléma az, hogy ez mindenhol így történik,
Görögországban is, Kaliforniában is így történik, és ha ez a fajta klíma hozzánk megérkezik,
akkor nálunk is ennek a gyakorisága veszélyesen meg fog növekedni” - mondta Timár
Gábor, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének vezetője.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/zold/cikk/2020/01/20/csaknem-egymilliard-allatsemmisult-meg-az-ausztral-erdotuzekben
innoportal.hu - 2020.01.21.
Már megint neutroncsillagok összeolvadását észlelte a LIGO-VIRGO detektorhálózat
Ismét neutroncsillagok összeolvadását észlelte a LIGO-VIRGO detektorhálózat, amelyből
egy szokatlanul nagy tömegű objektum keletkezett. A konzorciumban az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kar kutatói is részt vesznek.
http://www.innoportal.hu/mar-megint-neutroncsillagok-osszeolvadasat-eszlelte-a-ligovirgo-detektorhalozat
kepmas.hu - 2020.01.21.
„Egy biztos a nyelvben: a változás” – Beszélgetés Pölcz Ádám nyelvésszel
Emojik és gifek a mondatok helyett, Facebook-hírfolyam a könyvek alternatívájaként, a
látvány térnyerése a beszédek tartalma fölött. Veszélyezteti-e az online tér a hétköznapi
nyelvhasználatot, és probléma-e, ha okostelefonon olvassuk a kötelező olvasmányt? Hol
van ma kulcsszerepe a retorikának? Pölcz Ádám nyelvész, az ELTE tanszékvezetője szerint
a nyelvművelés ideje nem áldozott le, sőt, van egy erős igény a helyes beszédre, épp ezért
most van leginkább szükség a nyelvi ismeretterjesztésre.
https://kepmas.hu/egy-biztos-a-nyelvben-a-valtozas-beszelgetes-polcz-adamnyelvesszel
mediapiac.com - 2020.01.21.
Mentes gasztrofesztivál lesz Budapesten
A Fesztiválnak az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbje ad otthont, ahol két szinten,
több mint 1200 négyzetméteren lesz lehetőségünk nézelődni, kóstolgatni és piacozni.
További megjelenés:

-

-

-

civilhetes.net - 2020.01.21.
Februárban mentes gasztrofesztivál lesz Budapesten
https://civilhetes.net/februarban-mentes-gasztrofesztival-lesz-budapesten
profitline.hu - 2020.01.22.
Februárban mentes gasztrofesztivál lesz Budapesten
http://profitline.hu/Februarban-mentes-gasztrofesztival-lesz-Budapesten-402808
lokal.hu - 2020.01.23.
Mentes gasztrofesztivál Budapesten
https://www.lokal.hu/2020-01-mentes-gasztrofesztival-budapesten/

reformatus.hu - 2020.01.21.
Felavatják Tőkéczki László síremlékét
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művelődéstörténeti tanszékének vezetője aktív
szereplője volt a rendszerváltás utáni közéletnek: a Hitel, majd a Valóság és a Protestáns
Szemle című folyóiratot szerkesztette, alapító tagja volt a Duna TV kuratóriumának, részt
vett a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület megalapításában és a balatonszárszói
református értelmiségi konferenciák újraindításában.
http://reformatus.hu/mutat/16993/
További megjelenés:
-

reformatus.hu - 2020.01.23.
Mérföldkő élet és halál mezsgyéjén
http://reformatus.hu/mutat/16999/

szinhaz.org - 2020.01.21. 09:26:02
Zeami mester és az élet ritmusa - Cseh Dávid dramaturg előadása a
Színészmúzeumban
A PIM–Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben kerül sor a Székely György
Színháztudományi Szabadegyetem doktori hallgatói által tartott tudományosismeretterjesztő előadássorozat következő részére 2020 január 24-én 16 órakor a Bajor
Gizi Színészmúzeumba. Cseh Dávid dramaturg, esztéta (az ELTE BTK Filozófiatudományi
DI-Esztétika Doktori Program doktorandusza) Zeami mester és az élet ritmusa – A dzsoha-kjú elve a hagyományos japán nó-játékban címmel tart előadást.
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2020/01/21/zeami-mester-esaz-elet-ritmusa-cseh-david-dramaturg-eloadasa-a-szineszmuzeumban/

Rádió1 - Hírek 6:00 - 2020.01.21.
Idén is megrendezésre kerül a Házasság Hete
Idén is lesz Házasság Hete. Február 9-e és 16-a között immár 13. alkalommal szerveznek
programokat, amelyek során a házasság és a család fontosságára kívánják irányítani a
figyelmet. A házasság hete idei házaspár arca Semsei Rudolf üzletember és felesége,
Dobay Eszter lesz, akik február 12-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán egy
őszinteségről szóló beszélgetésen vesznek részt. A központi programok között szerepel
még a tavalyi házasság hete házaspár arca, Pár vagyunk vagy team? című előadása, amit
az Aranytíz Kultúrházban hallhatnak február 10-én.
elteonline.hu - 2020.01.20.
Most már a Neptunon is tudsz bankkártyával fizetni!
A szemfülesek már észre vehették, hogy több új kényelmi szolgáltatás már ősztől
elérhetővé vált, ez pedig amiatt is nagyon jó hír, hogy sokkal egyszerűbben kezelhető és
elkerülhetőbb lesz a késedelmi díjak felhalmozása. Elsőként minden ELTE-s hallgatónál
bevezették az automatikus teljesítés funkciót. Ez annyit tesz, hogy – a megfelelő fedezet
esetén – a rendszer automatikusan levonja a befizetésre váró összeget.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/20/most-mar-a-neptunon-is-tudsz-bankkartyavalfizetni/
Magyar Nemzet - 2020.01.23. (16. oldal)
A Fülöp-szigeteki Taal vulkán múltja óvatosságra
Ezek mind azt jelzik, hogy magma nyomul fel a tűzhányó alatt. A látszólagos nyugalom
nem egyenlő a valóságos nyugalommal. Olykor vihar előtti csendet is jelenthet –
tájékoztatott Harangi Szabolcs, az MTA–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.
További megjelenés:
- magyarnemzet.hu - 2020.01.23.
A Fülöp-szigeteki Taal vulkán múltja óvatosságra int
https://magyarnemzet.hu/kulfold/vihar-elotti-csend-7695329/
Petőfi Népe - 2020.01.23. (5. oldal)
Programsoroló
Ma 18 órától a városi könyvtárban dr. Ablonczy Balázs történész, az ELTE egyetemi
docense, a Lendület-Trianon 100 Kutatócsoport vezetője lesz a vendég.
További megjelenés:

-

sugopart.hu - 2020.01.23.
Mi lett volna, ha nincs Trianon?
https://sugopart.hu/kozelet/mi-lett-volna-ha-nincs-trianon

wmn.hu - 2020.01.23
„Mama, ne beszélj többet róla, mert sírnom kell” – Kicsit örökbe fogadtam 72
hátrányos helyzetű gyereket
Múlt héten elmentem egy óvodába, hogy írjak a csodálatos „Örökbe fogadok egy ovit”
kezdeményezésről, és egyúttal megmutassam, miért fantasztikus és hiánypótló, amit Barát
Hella csinált ezekkel az óvodákkal. Azóta szinte csak arról a hetvenkét kisgyerekről tudok
beszélni, akiket ott láttam. (...) Hella egy rendezvényükre elhívta Bass László
szegénységkutatót, az ELTE adjunktusát is, aki azt mondta, ez az egyik legjobb módja a
segítségnek, annyira jó rendszer, hogy tanítani fogja, mert ez szükség (úgynevezett „nincs
lista”) alapon történik, szakemberen keresztül és közvetlenül a gyerekekhez jutnak el a
nekik szánt holmik. (...)
https://wmn.hu/ugy/52128-mama-ne-beszelj-tobbet-rola-mert-sirnom-kell--kicsitorokbe-fogadtam-72-hatranyos-helyzetu-gyereket
11.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.01.22.
Nyílt nap az ELTE informatikai karán
Nyílt napot tartanak pénteken az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karán. A
nyílt napon az érdeklődők megtudhatják, milyen informatikusképzést érdemes választani
és milyen a karon a hallgatói élet.
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/suli-ovi/200122/nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan

-

-

magyarnemzet.hu - 2020.01.22.
Nyílt napot tartanak az ELTE informatikai karán pénteken
https://magyarnemzet.hu/belfold/nyilt-napot-tartanak-az-elte-informatikaikaran-penteken-7696751/
Kossuth Rádió - 2020.01.22.
Az informatika iránt érdeklődőket várja pénteken nyílt napján az ELTE
Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.01.23.
Nyílt napot tart pénteken az ELTE Informatikai Kara

m1 - Híradó M1 22:00 - 2020.01.22.
Február 15-éig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre
Óházy Bálint, a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium végzős tanulója. Kommunikációés médiatudomány szakon szeretne továbbtanulni az ELTE-n.
Megszólalók: Óházy Bálint tanuló, Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Schanda
Tamás államtitkár, ITM
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-22-i-adas-17/
További megjelenés:
-

Kossuth Rádió Krónika - 2020.01.22.
Idén is február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási
képzésekre
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-22_22-0000&enddate=2020-01-22_22-32-00&ch=mr1

Az ELTE is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért!
programhoz; az erről szóló együttműködési megállapodást György László, a
kezdeményező Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, és Zentai László, az ELTE oktatási és tanulmányi
ügyekért felelős rektorhelyettese írta alá csütörtökön Budapesten.
http://profitline.hu/Az-ELTE-is-csatlakozik-a-Tanitsunk-Magyarorszagert-programhoz402925
További megjelenés:
-

Magyar Nemzet - 2020.01.24. (5. oldal)
Kétszáz egyetemista mentorál kisdiákokat

Hetek - 2020.01.24. (24,25,26,,27,28. oldal)
Viharfelhők a washingtoni bibliamúzeum fölött
Kalla Gábor, az ELTE Őskori és Elő-ázsiai régészeti Tanszékének vezetője „Fosztogatás és
műkincskereskedelem” című cikkében (2000, 2003/6, 5–22) írja, hogy a felbőszült tömeg
nemcsak a bagdadi múzeumot fosztotta ki teljesen – a múzeum vezetőinek első
összegzése szerint a 170 ezer darabból álló gyűjtemény minden jelentősebb darabja
eltűnt –, hanem a moszuli és a babilóni kiállítóhelyeket is kirabolták.

További megjelenés:
-

hetek.hu - 2020.01.23.
Viharfelhők a washingtoni Bibliamúzeum fölött
http://www.hetek.hu/kulfold/202001/viharfelhok_a_washingtoni_bibliamuzeum_fo
lott

Észak-Magyarország - 2020.01.24. (7. oldal)
Új kórkép született, a neve: klímaszorongás
Az ökopszichológia abból indul ki, hogy a környezetünk negatív megváltozása hatással
van az emberi pszichikumra – magyarázta Kőváry Zoltán Ernő, az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karának habilitált egyetemi docense. A szorongás önmagában nem káros,
csak ha a mindennapi életet akadályozza.
nyugat.hu - 2020.01.23.
Újhullámos freskó, közösségi festő akció az ELTE szombathelyi nyílt napján
Az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék elsős hallgatói a nyílt nap keretében az egyetem
második emeleti, a festőtermek menti lépcsőház szakaszára terveztek egy képet: Die Welle
2. címmel – a címre rímelő post new wave-es hangulattal.
https://www.nyugat.hu/cikk/falfestmeny_elte_sek_nyilt_nap
szinhaz.org - 2020.01.23.
FACT - 6 külföldi és a 2 hazai színművészeti egyetem hallgatói mutatkoznak be
Így itt lesznek a pozsonyi, a brüsszeli, a prágai, a Louvainla-Neuve-i egyetem, valamint az
ELTE, a Metropolitan és az SZFE legjobb filmjei. A munkákat nemzetközi filmes
szakemberekből álló zsűri értékeli.
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2020/01/23/fact-6-kulfoldi-esa-2-hazai-szinmuveszeti-egyetem-hallgatoi-mutatkoznak-be/
Kossuth Rádió - Krónika 12:00 - 2020.01.23.
A mai nyitórendezvényen lehet jelentkezni a Tanítsunk Magyarországért projekt
egyetemi mentorprogramjára
Megszólaló: György László államtitkár, ITM
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-23_12-0100&enddate=2020-01-23_12-41-00&ch=mr1
További megjelenés:

-

-

-

-

-

m1 - Híradó M1 12:00 - 2020.01.23.
Az ELTE is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért! programhoz
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-23-i-adas-8/
Katolikus Rádió Hírtükör 18:30 - 2020.01.23.
Az ELTE is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=
01&mnap=23&mora=18&mperc=30
Duna TV Híradó 12:00 - 2020.01.23.
Az ELTE is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért! programhoz
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-23-i-adas-8/
kormany.hu - 2020.01.23.
Az ELTE is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/azelte-is-csatlakozik-a-tanitsunk-magyarorszagert-programhoz
profitline.hu - 2020.01.23.
Az ELTE is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz
http://profitline.hu/Az-ELTE-is-csatlakozik-a-Tanitsunk-Magyarorszagertprogramhoz-402925

