Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eduline - 2021.11.24.
Friss világrangsor: a legjobb 250 közé jutott az ELTE pszichológiai képzése
A magyar egyetemek közül a legjobb helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Kara végzett, az egyetem a 201-250. helyre került a rangsorban, ezzel 50 helyet
javított - közölte az intézmény is a THE friss eredményeit.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211123_ELTE_PPK_THE_rangsor
ATV Híradó - 2021.11.24.
A 12 év feletti korosztály több mint fele már megkapta a koronavírus elleni védőoltást
A 12 év feletti korosztály több mint fele már megkapta a koronavírus elleni védőoltást, ennek
ellenére az iskolákban egyre nagyobb gondot okoz a jelenléti oktatás megszervezése, ezért a
pedagógusok szakszervezete szerint mielőbb szigorítani kellene. A negyedik hullám három hét
múlva tetőzhet – mondta el Vattay Gábor elemző, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája
Tanszékének vezetője.
http://www.atv.hu/videok/video-20211124-atv-hirado-2021-11-24
Megjelent még: 168.hu – weborvos.hu - portfolio.hu
KarcFM - Hangoló - 2021.11.24.
Japánban önmagát pusztítja a koronavírus delta variánsa
A napokban azonban bejárta a sajtót egy hír, ami szerint Japánban a Sarskoff kettő - a
fogalmazhatok így - nagyot hibázott. Olyan rossz irányba változott, hogy gyakorlatilag önmagát
pusztítja el. Lehet ez a meglepő forgatókönyv a Covid-válság vége. Ha igen, milyen feltételek
kellenének hozzá? A szakember, akinek a kérdéseket felteszem, dr. Müller Viktor biológus, az
ELTE egyetemi docense.
https://karcfm.hu/podcastok/?limit=21&offset=0&programId=14
Kossuth Rádió Krónika - 2021.11.24.
Mindenki megfertőződik előbb vagy utóbb
Mindenki megfertőződik előbb vagy utóbb, mert a deltavírus variáns rendkívül ragályos világított rá a járványhelyzet súlyosságára az ELTE Természettudományi Karának dékánja a
közmédiában. Kacskovics Imre emlékeztetett, hogy az oltás az egyetlen megbízható védelmi
eszköz a koronavírus ellen. Az immunológus ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az már
nem elég, hogy valaki átesett a betegségen, vagy hogy korábban már be lett oltva, mert a szervezet
védettsége 4-6 hónap elteltével csökken.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-11-24_12-01-00&enddate=2021-1124_13-00-00&ch=mr1
M5 Librettó – 2021.11.24.
A '20-as és '30-as évek slágerei az ELTE Eötvös Művészeti Együttes és Hot Jazz Band
koncertjén
A 20-as, 30-as évek nagy slágerei és Gershwin szerzeményei csendülnek fel az ELTE Művészeti
Együttese és a Hot Jazz Band közös koncertjén. Hogy milyen hangulatú lesz a koncert, és miért
népszerűek máig ezek a dalok a 20. század elején született dalok, nemsokára elmondja nekünk
Bényei Tamás, a zenekar vezetője.
https://mediaklikk.hu/video/2021/11/24/libretto-2021-november-24/
M5 Híradó – 2021.11.24.
Régészeti kutatóbázist adtak át Tiszafüreden

A Kispál Múzeum új intézménye több mint 30 ezer darabból álló leletanyagot mutat be a
bronzkortól egészen a 19. századig. Örömmel fogadtuk a Kispál Múzeum felkérését, hogy
kapcsolódjuk be a 2020 őszén zajló feltárásba – mondta az adásban Hajdu Tamás, az ELTE TTK
Emberi Tanszékének egyetemi docense.
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/11/24/m5-hirado-2021-november24/
hirek.prim.hu - 2021.11.24.
Rekordszámú versenyző a 2021-es e-Hód informatikai versenyen
Minden eddiginél több versenyző, 305 iskola 33 467 diákja mérette meg magát Magyarország
legnagyobb informatikai versenyét, az informatikai gondolkodáshoz kedvet csináló e-Hódon. A
Neumann Társaság Közoktatási Szakosztálya és az ELTE IK rendezésében lezajlott
megmérettetésbe a hazai diákokon túl határon túli magyar területeken élő gyerekek is
bekapcsolódhattak.
http://hirek.prim.hu/cikk/2021/11/24/rekordszamu_versenyzo_a_2021-es_ehod_informatikai_versenyen
Megjelent még: digitalhungary.hu - zetapress.hu - vaol.hu - beol.hu - baon.hu - szoljon.hu - boon.hu - kisalfold.hu
- zaol.hu - bama.hu - nool.hu - sonline.hu - delmagyar.hu - heol.hu - teol.hu - kemma.hu - haon.hu - szon.hu –
evamagazin.hu – itbusiness.hu – markamonitor.hu - newtechnology.hu
ng.24.hu - 2021.11.24.
Klímavédelem és környezetvédelem
Az ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézetének 2021 tavaszán indított "ZöldFül –
avagy mi a pszichológia mondanivalója a környezetvédelemről?" újabb előadással jelentkezik.
https://ng.24.hu/programok/2021/11/24/klimavedelem-es-kornyezetvedelem/
vaol.hu - 2021.11.24.
Sákovics Péter és Lubomir Budinsky történelmi vb-sikere
Az elődöntőben egy cseh–svájci páros hajtott fejet, a döntő után pedig a dán páros volt kénytelen
gratulálni. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ oktatója újabb győzelmével beírta a nevét a
sportág történelmébe.
https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/sakovics-peter-es-lubomir-budinsky-tortenelmi-vbsikere-5503136/
Világgazdaság - 2021.11.24.
Forradalmasítaná a felsőoktatást az EIT Digital
A 18 egyetemi partnerünk között van az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) is. Az általunk kínált hét
interdiszciplináris program a főbb műszaki szakirányokat ötvözi az innovációs és vállalkozói
mellékszakkal (I&E).
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/11/forradalmasitana-a-felsooktatastaz-eit-digital
Metropol.hu - 2021.11.24.
Beszélgetés az egyetemi stresszről – óvd az egészségedet!
Milyen jellegzetességei és nehézségei vannak a jogászképzésnek? Ezekre és ehhez hasonló
kérdésekre kaphatsz választ, ha meghallgatod a JÖSz Intézet és a JÖSz – Joghallgatók Önképző
Szervezete közös előadását november 24-én, online. A beszélgetés résztvevői: Menyhárd Attila
tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK polgári jogi tanszék) Sebestyén Árpád kríziskezelő
szakpszichológus.
https://metropol.hu/programok/egyetem-stresszes-szituaciok-ovd-egeszsegedet-533396/

Népszava - 2021.11.25.
A szellemi munka becsülete
Ennél ma a diákmunka is jobban fizet, sok helyütt kétszer-háromszor nagyobb órabért adnak a
tizenéveseknek. Megkerestem néhány egyetemet, náluk mennyit fizetnek a szakdolgozatok
bírálóinak. Az ELTE kitette honlapjára, hogy az alapképzésben részt vevők opponensei hétezret,
a mesterképzőt befejezőké tízezret kapnak.
https://nepszava.hu/3138761_szakdolgozat-biralat-megalazo-honorariumert
Megjelent még: szakszervezetek.hu
Népszava – 2021.11.25.
A növényekkel fogunk versenyezni a vízért
A klímaváltozással járó szárazság a növényekre legalább olyan rossz hatást gyakorol, mint ránk,
emberekre – közli a Másfélfok.hu című környezetvédő oldalon megjelent tanulmányában Szabó
Amanda Imola meteorológus, éghajlatkutató, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének
doktorandusza.
https://nepszava.hu/3138925_a-novenyekkel-fogunk-versenyezni-a-vizert
Eduline - 2021.11.25.
Egymás után fújják le a nyílt napokat az egyetemek a járvány negyedik hulláma miatt
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem is közzétette már a nyílt napok listáját, de ott is vegyes a
kép. Van olyan kar – ilyen például a gazdaságtudományi –, ahol a tervek szerint hagyományos
formában tartják meg a tájékoztatókat, és csak előzetes regisztrációt kérnek a résztvevőktől,
máshol azonban kizárólag online programot szerveznek.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20211123_elmaradnak_a_hagyomanyos_nyilt_napok
vasarnap.hu - 2021.11.25.
Haláláig kiváló tudós, tanár, dédnagyapa – elhunyt Simon László, a matematika doktora
81 éves korában elhunyt Simon László egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel, valamint az Eötvös József-koszorúval kitüntetett
elméleti matematikus. Kimagasló szerepet vállalt a parciális differenciálegyenletek magyarországi
oktatásában, amelyet egészen november 7-én bekövetkezett haláláig tanított az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékén.
https://vasarnap.hu/2021/11/25/halalaig-kivalo-tudos-tanar-dednagyapa-elhunyt-dr-simonlaszlo-a-matematika-doktora/
novekedes.hu - 2021.11.25.
Együttműködik a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Közgazdasági Társaság
Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a Magyar
Közgazdasági Társaság (MKT) – a megállapodást Borhy László, az MRK elnöke, az ELTE
rektora és Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, az MNB Monetáris Tanácsának tagja látta el
kézjegyével szerdán.
https://novekedes.hu/hirek/egyuttmukodik-az-mrk-es-az-mkt
Megjelent még: MTI
Telex - 2021.11.25.
Novemberben szembenézünk a függőségeinkkel
Magyarországon a Kék Pont drogprevenciós szervezet 2016-ban rukkolt elő a „Merj kevesebbet!”
kampánnyal, melyet egész hónapon át tartó, egyfajta alkohol-böjtként lehet felfogni. Két évvel
később kapcsolódott a kampányhoz az ELTE PPK, hogy edukatív jellegű, tematikus hónapokat
szervezzen – többek között a nők és a felsőoktatásban tanulók alkoholizmusáról is.

https://telex.hu/tarsadalmi-celu-reklam/2021/11/25/novemberben-szembenezunk-afuggosegeinkkel-dohanyzas-fustemntes-philip-morris
wmn.hu - 2021.11.25.
Így változik a szexhez való hozzáállásunk az évtizedek során
Ha nem élünk vágyazonos életet, akkor – az izmokhoz hasonlóan – »elsorvadnak« ezek az
igények, és valóban csökken a szexuális aktivitás, de ez egyáltalán nem törvényszerű.” Az ELTE
PPK 2017-ben készített egy nagy szexfelmérést, amiben 15700 embert kérdeztek meg a szexuális
szokásaikról, az adatok ebből a kutatásból származnak.
https://wmn.hu/wmn-szex/56344-nokent-nehez-megerkezni-az-intenziv-szajha-minosegbe--igyvaltozik-a-szexhez-valo-hozzaallasunk-az-evtizedek-soran
Blikk – 2021.11.26.
Értem, amit ugatsz nekem! - Több mint száz játék nevét megtanulta már Max
Max egy szó megtanulása esetén kizárólag azzal az egy játékkal játszhat, gazdája pedig
rendszeresen nevén nevezi a tárgyat. A négylábú hét hónaposan már 15 tárgy nevét tudta, erre
pedig az ELTE Etológiai Tanszékén is felfigyeltek.
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kutya-zseni-vilag-legokosabb-video/lwnw1zq
ATV - 2021.11.26.
Több egyetem a dékánokra bízza az oktatás rendjét a járványhelyzetben
A budapesti ELTE-n is hibrid oktatás zajlik. Az egyes karok vezetői dönthetnek arról, hogy
szerintük az online vagy a jelenléti tanítás a célszerűbb. Darázs Lénárd, az ELTE rektorhelyettese
szerint nem összehasonlítható az egyes karokon zajló képzés. Így arra is van példa, hogy az oktató
előre felveszi az előadását, és azt elküldi a hallgatóknak. Viszont az is lehet, hogy az egyetemisták
jelenlétében, vagy jelen időben, de online adják át az anyagot.
http://www.atv.hu/belfold/20211125-tobb-egyetem-a-dekanokra-bizza-az-oktatas-rendjet-ajarvanyhelyzetben
Megjelent még: 168.hu
szentendre.hu - 2021.11.26.
Elhunyt Milosevits Péter
A magyarországi szerb közösség kiemelkedő alakja műveiben és tanítványai emlékezetében él
tovább. December 1-jére szervezett írói estjét posztumusz rendezi meg a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Milosevits Péterről egykori iskolája, majd
munkahelye, az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet emlékezik meg részletes írással.
https://szentendre.hu/elhunyt-milosevits-peter/
xlsport.hu – 2021.11.26.
Egyetemista olimpiai és világbajnokok vehettek át díjat a MEFS Gáláján
Az abszolút pontversenyt a 2020/2021-es tanévben, megtörve a Testnevelési Egyetem
egyeduralmát az ELTE nyerte, a BME és a TE előtt. Mivel tavaly a pandémia miatt elmaradt a
díjátadó, így a 2019/2020-as tanév MEFOB tavalyi díjai is ezen az eseményen kerültek átadásra.
https://www.xlsport.hu/egyetemista-olimpiai-es-vilagbajnokok-vehettek-at-dijat-a-mefs-galajan/
Megjelent még: zetapress.hu
napidoktor.hu - 2021.11.26.
Bio Mikulás az Öko Zsibongón!
Amiben mindenki biztos lehet! December 5-én az ELTE Füvészkertben 10-16:30-ig egy
kalandos, vidám finom ízekkel és illatokkal fűszerezett minőségi programban lesz része, amire jó
érzéssel tud a hideg téli napokon visszagondolni. Mottónk: Több mint EGÉSZSÉG! Több mint

KERT! Több mint ÉLELEM! Több mint VÁSÁR! Ez az Öko Zsibongó, ahol a Bio Mikulással is
találkozhatsz!
https://napidoktor.hu/napi-hirek/bio-mikulas-az-oko-zsibongon/
Megjelent még: zetapress.hu
alfoldiregiomagazin.hu - 2021.11.26.
Trianon-legendák című könyvbemutató
Ablonczy Balázs, Trianon-legendák könyvbemutatóját tartották Kiskunhalason november 24-én a
városi könyvtárban. A Pásztortűz Egyesület meghívására beszélt az egyik legsikeresebb könyvéről
a szerző, aki az ELTE-BTK oktatója, az MTA „Lendület” Trianon 100 Kutatócsoport vezetője.
Végső István elnök köszöntője után Ablonczy Balázs bemutatta a könyvének legfontosabb
fejezeteinek témáit.
https://alfoldiregiomagazin.hu/2021/11/a-trianon-legendak-cimu-konyvbemutato-kapcsankuldjuk-a-sajtoanyagunkat/
Megjelent még: baon.hu - halasinfo.hu
evamagazin.hu - 2021.11.26.
Repülj velünk vissza oda, ahol minden elkezdődött: a gyerekkorodba!
Az újságírást magát egyébként az ELTE média tanszékének, pontosabban tanszékvezetőinek
köszönhetem. Eredetileg angol szakos voltam egy OKTV következtében, de egyszakosként kevés
órám volt, ezért átjártam más tanszékekre - sőt más egyetemekre is- előadásokat hallgatni. A
bölcsészkar Múzeum körúti épületében péntek délelőttönként volt egy tömegkultúra óra, amiről
többen mesélték, hogy György Péter tartja és rendkívül szórakoztató – mondta el Mészáros
Antónia.
https://www.evamagazin.hu/interju-meszaros-antoniaval-146178
dunszt.sk - 2021.11.26.
Gesztenyével tálalt sorozatgyilkos (A gesztenyeember – kritika)
Szintén fontos összetevőnek számítanak a naturalisztikus, brutális leírások. Domsa Zsófia, az
ELTE Skandinavisztika Tanszékének oktatója a Nordic noir – avagy a skandináv krimi fénykora
című értekezésében arról ír, hogy a tömegkultúrában az egyre szélsőségesebb brutalitásra van
igény. A szereplőket nem egyszerűen megmérgezik vagy lelövik, hanem gyakran megcsonkítják,
megerőszakolják, feldarabolják.
https://dunszt.sk/2021/11/26/gesztenyevel-talalt-sorozatgyilkos/
Eduline - 2021.11.26.
Közzétették a Covid-kérdőívek eredményét az ELTE-n
Friss eredményeket tett közzé az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az egyetem
járványügyi kérdőívéből.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211126_elte_oltottsag_felmeres
Nógrád Megyei Hírlap - 2021.11.27.
Hazaért gyökerei színhelyére, szülővárosába a neves képíró
Dr. Gelencsér Gábor, az ELTE BTK Művelődéselméleti és Médiakutatási Intézet docense –
többek között – arról beszélt, hogy az oktatásban hogyan tudja hasznosítani a filmrendező, a
fotóművész módszereit.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
eletforma.hu - 2021.11.27.
Új Covid elleni gyógyszert fejlesztenek magyar kutatók
Az új Covid elleni gyógyszer megakadályozza majd, hogy a betegnek súlyos szövődményei

alakuljanak ki. Hogy hogyan működik majd ez a gyógyszer és milyen stádiumban vannak a
kutatások, erről Kacskovics Imre immunológus, egyetemi tanár, a fejlesztést végző ELTE TTK
dékánja beszél: Egy úgynevezett molekuláris csapdát hoztunk létre, amit úgy kell elképzelni, mint
egy nagy fehérje gubanc.
https://eletforma.hu/elet-mod/uj-covid-gyogyszer/
reformatus.hu - 2021.11.27.
„Nem becsüljük Isten teremtését, hanem le akarjuk győzni”
Isten oikoszának megújítása – ez volt a november 26-án rendezett VIII. Ökogyülekezeti
Konferencia címadó témája. A konferencia a koronavírus-járvány miatt online videobeszélgetés
formájában zajlott. Kodácsy Tamás köszöntője után Karsay Eszter tartott nyitóáhítatot. Ezután
Victor András természettudós, a környezeti nevelés szakértője, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) nyugalmazott kémiaprofesszora tartott előadást a konferencia címadó
témájában.
https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/nem-becsuljuk-isten-teremteset-hanem-le-akarjukgyozni/
InfoStart.hu - 2021.11.28.
Pusztít és épít a vulkán La Palma szigetén
Ebben a vulkáni működésnek volt kulcsszerepe, és most mindez, ha kicsiben is, de a szemünk
előtt zajlik – írja az Infostartnak küldött összefoglalójában Harangi Szabolcs geológusvulkanológus, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi
Intézet igazgatója Így nő a sziget, így keletkezik új szárazföld. Szárazföld, ami majd életet ad,
otthona lesz a banánültetvényeknek, helye lesz az óceán vizében megfürdőző vendégeknek.
https://infostart.hu/tudomany/2021/11/28/pusztit-es-epit-a-vulkan-la-palma-szigeten-kepek
Megjelent még: Telex - Magyar Nemzet Hétvégi Magazin – 24.hu – Magyar Nemzet
M1 Híradó - 2021.11.28.
Sorra jelentik be az európai országok, hogy náluk is megjelent a koronavírus Omikronvariánsa
Védhetnek a korábbi vakcinák az omikron ellen – mondta el az adásban Kacskovics Imre
immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja.
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2021-11-28-i-adas-2/
Megjelent még: Duna Tv
Tolnai Népújság - 2021.11.29.
A szabályok átszövik mindennapi életünket
Mezey Barna, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ELTE ÁJK Jogtörténeti
Kutatócsoport elnöke, a Tárkány Szücs Ernő Kutatócsoport társelnöke előadásában a „fent”
írott, törvények alkotta jog és a „lent”, azaz a társadalom legszélesebb rétegeinek mindennapjait
meghatározó jogszokások évszázadok során változó, de ma is eleven világáról beszélt.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
Vas Népe - 2021.11.29.
Önvédelmi technikákat ad át két egyetemista lány
Varga Réka és Kovács Petra az ELTE Savaria Egyetemi Központjának testnevelés–történelem,
valamint testnevelés–matematika szakos hallgatói. Versenyszerűen sportolnak, és mindketten
olyan sportágat űznek – Réka cselgáncsozó, Petra pedig nanbudózik –, amelynek köszönhetően
jól ismerik az emberi testet, és tudják, hogy hogyan lehet megóvni azt a külső veszélyektől.
Küldetésüknek tekintik, hogy ezt a tudást továbbadják másoknak is: kedd esténként önvédelmi

oktatást és edzést tartanak hallgatótársaiknak.
Nyomtatott megjelenés, 10. oldal
Eduline - 2021.11.29.
Itt a nyolcosztályos gimnáziumok rangsora: négy budapesti és egy győri iskola áll az élen
A 2022-es HVG-rangsorának élén a nyolcosztályos képzést (is) indító gimnáziumok közül az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium áll. A második helyre
a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium került, amelyet a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és
Kollégium követ. A negyedik helyen a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, az ötödiken pedig
a szintén budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium végzett.
https://eduline.hu/kozoktatas/20211124_legjobb_nyolcosztalyos_gimnaziumok
nlc.hu - 2021.11.29.
A Békés Iskolák Program működése a gyakorlatban
Katáék egy, az ELTE-vel közösen kidolgozott kérdőívvel dolgoznak, amit online formában,
anonim módon töltenek ki a tanulók. „Sokan bagatellizálnak, az iskolák nehezen merik
kimondani, hogy nálunk is történik ilyen. Ez különösen az egyházi és az elit intézményeke igaz.
Ezeken a helyeken gyakran manipulatív, nehezen észrevehető módszerekkel bántalmaznak a
tanulók.” A kérdőív során arra is rákérdeznek, hogy a tanárok, szülők tanúsítanak-e ilyen
magatartást.
https://nlc.hu/ezvan/20211129/iskolai-bantalmazas-2/
Portfolio.hu - 2021.11.29.
Mi vár a dolgozókra: nyüzsgő iroda vagy csendes, de magányos home office?
A kutatásban részt vevő Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta, az ELTE egyetemi docense, a Humán
Szakemberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) elnökségi tagja hozzáfűzte, bizonyos
kompetenciák felértékelődtek: az asszertív kommunikáció, a rugalmasság, az empátia, az
alkalmazkodó képesség, a stresszkezelő képesség és persze a digitális és IT ismeretek, illetve az
ezekhez kapcsolódó online technológia magabiztos használata.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211129/mi-var-a-dolgozokra-nyuzsgo-iroda-vagycsendes-de-maganyos-home-office-512770
kultura.hu - 2021.11.29.
Ilyen volt a 22. Kárpát-medencei (II. online) Kossuth-szónokverseny
Vigasz az éjszakában – ilyen volt a 22. Kárpát-medencei (II. online) Kossuth-szónokverseny - A
Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelye és az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke közösen szervezte meg 2021. november 12–13-án a 22. Kárpátmedencei Kossuth-szónokversenyt és az ahhoz kapcsolódó retorikai konferenciát, melynek
témája az interperszonális retorika (disputa, vita) volt.
https://kultura.hu/vigasz-az-ejszakaban-ilyen-volt-a-22-karpat-medencei-ii-online-kossuthszonokverseny/
KlubRádió Esti gyors - 2021.11.29.
Mit kell tudni a koronavírus legújabb variánsáról, az omikronról?
Az aggodalom, az teljesen jogos, megalapozott a pánik, az viszont nem. Amit az első lépésben
lehet látni, az az, hogy Dél-afrikának egy régiójában úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan terjedni
tudott ez az új variáns. Úgyhogy ez a dél-afrikai térség, ez már három járványhullámot is átvészelt
– mondta az adásban Müller Viktor biológus, az ELTE TTK docense.
https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2021-november-29-hetfo-1815-21510

RTL Klub Reggeli – 2021.11.29.
Mire számíthatunk a koronavírus-járvány negyedik hullámában?
Most éppen nagyon közel vagyunk a tetőzéshez, feltehetőleg ezen a héten vagy a jövő héten
tetőzik a járvány, de sajnos ez azt jelenti, hogy most lesz a legtöbb eset, most jönnek a
legrosszabb adatok, most éri el a kórház és a halálozás a csúcspontját, de a jó hír, hogy ezután
most már vissza fog fordulni – mondta el az adásban Vattay Gábor, az ELTE TTK Fizikai
Intézet tanszékvezetője.
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2021-11-29-c_12909498
(A felvételen 23:00-tól)
Vas Népe - 2021.11.30.
Magyarország Nemzeti Atlasza
December 2-án 17 órakor dr. Lenner Tibor, az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző
Központ igazgatója a Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom című kötetet mutatja be a
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
Eduline - 2021.11.30.
Itt a friss rangsor, ezek az ország legjobb gazdasági egyetemei
A Budapesti Corvinus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara
és a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara vezeti azt a 2022-es rangsort, amelyet a HVG
a gazdasági képzéseket indító egyetemi karokról készített a hallgatói kiválóság alapján. Többek
között az elsőhelyes jelentkezők számát, a felvett hallgatók pontátlagát, a nyelvvizsgával
rendelkezők arányát és a versenyeredményt szerző diákok számát vették figyelembe.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211126_gazdasagtudomanyi_rangsor
frisss.hu - 2021.11.30.
Az ELTE üzemeltetésébe került a teljes szombathelyi campus
vulkMegtörtént az ELTE szombathelyi épületeinek üzemeltetésére vonatkozó PPP-szerződés
kiváltása, az erről szóló megállapodást a felek 2021. november 26-án írták alá Budapesten.
https://www.frisss.hu/aktualis/az-elte-uzemeltetesebe-kerult-a-teljes-szombathelyi-campus
Index - 2021.11.30.
Hidegbetörések, poláris örvény – tényleg kemény telünk lesz?
Kemény tél várható idén, sarkvidéki hideggel – egyre több hírben jelenik meg hasonló előrejelzés,
egyben az energiaárak további emelkedését is jósolva. Pedig az igazság az, hogy a hosszú távú
előrejelzések ma még nem minden esetben pontosak. Mikes Márk meteorológus, időjáráselőrejelző, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának
doktorandusza a Másfélfokon elemezte a kérdést.
https://index.hu/techtud/2021/11/30/hidegbetores-tel-meteorologia-klimavaltozas-masfel-fokmikes-mark/
Megjelent még: 24.hu - urbanlegends.hu
Gamestar.hu - 2021.11.30.
Mi a különbség a játékfüggőség és a problémás játékhasználat között?
Mazur és HP ezúttal Király Orsolyával, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének kutatójával
beszélgettek a Képernyővédő legújabb adásában.
https://www.gamestar.hu/extralife/mi-a-kulonbseg-a-jatekfuggoseg-es-a-problemasjatekhasznalat-kozott-302897.html

Origo.hu - 2021.11.30.
Kiderülhetett, kik nyugszanak a Tihanyi Királykriptában
A program az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága finanszírozásával, a Tihanyi Bencés
Apátság segítő támogatásával, és több intézmény – közöttük az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Laczkó Dezső Múzeum – szakembereinek részvételével valósul meg. A
kutatás legfőbb, már teljesített célja a Tihanyi Bencés Apátság Királykriptájának régészeti
hitelesítő feltárása volt.
https://www.origo.hu/tudomany/20211130-szenizotopos-vizsgalatok-igazoljak-a-tihanyikiralykriptaban-feltart-csontok-egy-reszenek-11-szazadi.html
Megjelent még: MTI - 24.hu – ujkor.hu – 444.hu - magyarkurir.hu – webradio.hu – gondola.hu – vasarnap.hu
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