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Tudományos eredmények disszeminációja az Eszterházy Károly Főiskolán 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

    

A Kisfilmek a nagyvilágból első adásában a 2013-as – Egerben is megrendezett – 

Kutatók Éjszakája elnevezésű programon dr. Hoffmann Miklós előadásában elhangzott 

„Mobilis in mobili” (Mozgó a mozgóban) című előadást láthatják a nézők. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   
 

A Kisfilmek a nagyvilágból második adásában a 2013-as – Egerben (is) megrendezett – 

Kutatók Éjszakája nevet viselő programon Misz József előadásában elhangzott 

„Hangoskodjunk” című előadást tekinthetik meg a nézők. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

A Kisfilmek a nagyvilágból harmadik adásában a 2013-as –Egerben (is) megrendezett-  

Kutatók Éjszakája nevezetű programon dr. Vida József előadásában elhangzott 

„Lehetetlennek tűnik, de megoldható” című előadásba nyerhetnek betekintést a nézők. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

  

A Kisfilmek a nagyvilágból negyedik adásában a 2013-as –Egerben (is) megrendezett-  

Kutatók Éjszakája nevezetű programon dr. Murányi Zoltán és Oldal Vince előadásában 

elhangzott „Kísérleti show” című előadást és bemutatót szemlélhetik a nézők. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

A Kisfilmek a nagyvilágból ötödik adásában az Egerben (is) megrendezésre kerülő 

Múzeumok Éjszakája nevű programon elhangzott „Kedvenc fizikai kísérleteim” című 

előadást láthatják a nézők dr. Vida József, az EKF fizika tanszékének főiskolai docense 

reprezentálásában. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

A Kisfilmek a nagyvilágból hatodik adásában Egerben (is) megrendezésre kerülő 

Múzeumok Éjszakája nevű programon Oldal Vince, az EKF kémia tanszékének tanára 

reprezentálásában elhangzott „Valami majd lesz..” című előadást tekinthetik meg a 

nézők. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

  

A Kisfilmek a nagyvilágból hetedik adásában Egerben (is) megrendezésre kerülő 

Múzeumok Éjszakája nevű programon elhangzott „A robotok már a spájzban vannak” 

című eőadást láthatják a nézők dr. Geda Gábor főiskolai docens előadásában. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

A Kisfilmek a nagyvilágból nyolcadik adásában Hegedűs Zoltán az EKF-en tartott 

előadásának első részét tekinthetik meg a nézők, melynek címe: „Trianon földrajzos 

szemmel, avagy Trianon az adatok tükrében”. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

A Kisfilmek a nagyvilágból kilencedik adásában Hegedűs Zoltán az EKF-en tartott 

előadásának második részét tekinthetik meg a nézők, melynek címe: „Trianon földrajzos 

szemmel, avagy Trianon az adatok tükrében”. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 2003 óta működő, a közelmúltban megújult saját 

televíziós csatornájának fő küldetése az intézmény közéletéről, kulturális eseményeiről és 

tudományos eredményeiről való tájékoztatás.  Az utóbbi küldetéselem színesítésére indult 

útjára a Kisfilmek a nagyvilágból c. műsor, ami az intézmény kiemelkedő tudományos 

eredményeiről ad számot.   

 

A Kisfilmek a nagyvilágból tizedik adásában Barna Béla, az EKF Kommunikáció és 

Médiatudományi Tanszék tanárának útibeszámolója követhető nyomon. Az előadás a 

„Karsztok és vulkánok nyomában a Dél-kínai-tenger körül: Kína, Hongkong, Fülöp-

szigetek és Malajzia (Borneó)” címet viseli. 

 

Bővebb információ: 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet, projektmenedzser 

 

 3300 Eger, Eszterházy tér 1. E-mail: kalone@ektf.hu 
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