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eduline.hu - 2019.10.23. 

Egyházi iskola vagy két tanítási nyelvű gimnázium? Ezek az ország legjobb intézményei 

(...) A nemrég jelent meg a HVG kiadványa az ország száz legjobb gimnáziumáról. (…) A 

fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, valamint az V. Kerületi Eötvös József 

Gimnázium vezeti a HVG 2020-as középiskolai rangsorát. (…) Idén is az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem gimnáziumai vezetik a HVG gyakorlóiskolai rangsorát, csupán egy másik 

egyetem iskolája jutott be rajtuk kívül az top ötbe.  

http://eduline.hu/kozoktatas/20191023_legjobb_kozepiskolak_osszesitett 

 

elteonline.hu - 2019.10.23. 

Három program az őszi szünet előtt 

Ezúttal holnapra és holnaputánra ajánlunk tudományos rendezvényeket. A Bolyai 

Szakkollégiumban Eötvös Lorándról, az Egyetemi Könyvtárban és Levéltárban a muzeális 

gyűjtemények jelenéről és jövőjéről, a BGGyK-n pedig a figyelemhiányos hiperaktivitási 

zavarról lesz szó. 

http://elteonline.hu/tudomany/2019/10/23/harom-program-az-oszi-szunet-elott 

 

elteonline.hu - 2019.10.23. 

Alkalmazott Névkutatás 2019. Tulajdonnevek: Tudományos és laikus alkalmazások 

2019. szeptember 25-én Alkalmazott Névkutatás 2019. Tulajdonnevek: Tudományos és laikus 

alkalmazások címmel hirdetett szimpóziumot a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, 

Dialektológiai Tanszék. A konferenciasorozat 2001 óta immár 8. alkalommal került 

megrendezésre változó címmel. 

http://elteonline.hu/tudomany/2019/10/23/alkalmazott-nevkutatas-2019-tulajdonnevek-

tudomanyos-es-laikus-alkalmazasok/ 

 

Magyar Elektronika - 2019.10.23. (3. oldal) 

Nyár végén, ősz elején sok család életében a legfontosabb esemény az egyetemi felvételi. A 

tavalyi évhez képest idén 4%-kal többen, összesen 112 034-en nyújtottak be jelentkezést a 

felsőoktatási felvételi eljárásban. (…) A legnépszerűbb intézmény az ELTE, amelyet közel 14 

ezren jelöltek meg első helyen. (…) Érdekesség, hogy az ELTE minden ötödik felvételt nyert 

hallgatója pedagógus hallgatóként indul. 

 

hirek.prim.hu - 2019.10.23. 

Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre 

A Magyar Innovációs Szövetség 2019. október 21-én, az ELTE-n, 29. alkalommal hirdette meg 

középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az M5 

Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

támogatásával, az NKFI Alapból. Az eseményt Darázs Lénárd az ELTE ált. rektor-helyettese 

mint házigazda nyitotta meg. 

http://hirek.prim.hu/cikk/2019/10/23/ujra_lehet_palyazni_az_ifjusagi_tudomanyos_es_innova

cios_tehetsegkutato_versenyre 
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További megjelenés: 

 

- hirextra.hu - 2019.10.23. 

Indul az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 

https://www.hirextra.hu/2019/10/23/indul-az-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-

tehetsegkutato-verseny/ 

 

- innoportal.hu - 2019.10.28. 

Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyre 

http://www.innoportal.hu/ujra-lehet-palyazni-az-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-

tehetsegkutato-versenyre-3 

 

zaol.hu - 2019.10.23. 

A Kolhoz Kör fiataljai a forradalom előkészítésében játszottak fontos szerepet 

Katalizátorszerepet töltött be az 1956-os forradalom előkészítésében a paraszti családból 

származó egyetemisták alkotta Kolhoz Kör, eddig mégis csak kevés információ látott róluk 

napvilágot. Tevékenységüket dr. Zsebők Csaba történész foglalta össze a Tiszta szívvel 56-ban 

című könyvében, melynek a minap tartotta bemutatóját Lendván. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kolhoz-kor-fiataljai-a-forradalom-

elokesziteseben-jatszottak-fontos-szerepet-3378441/ 

 

RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2019.10.23.  

Az 1956-os rádiós felvételeket adták ma le a rádióban a nemzeti ünnep alkalmából egy 

kezdeményezésnek köszönhetően 

63 évvel a forradalom után ugyanazt és ugyanakkor lehet hallgatni a Szabad Európa Rádióban, 

mint 1956-ban. Az ELTE oktatóinak egyedülálló kezdeményezésével úgy élhető át a 

forradalom és szabadságharc közvetítése a Münchenből sugárzott adáson keresztül, ahogy ezt 

'56-ban hallhatták. A sokszor érzelem dús felvételeket november 12-éig sugározzák. (19:05-

21:59) Megszólalók: Jamriskó Tamás, az Első Pesti Egyetemi Rádió műsorigazgatója és  

Lukács Beáta, az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára vezetője 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2019-10-23-c_12537453 

 

További megjelenés: 

 

- 13.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://13.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 21.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://21.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 12.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://12.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 
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- 2.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://2.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 22.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://22.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 17.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://17.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 4.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://4.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 10.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://10.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 5.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://5.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 23.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://23.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 18.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://18.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 9.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://9.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 
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- 7.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://7.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 15.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://15.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 14.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://14.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 1.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://1.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 11.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://11.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 19.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://19.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 8.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://8.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 3.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://3.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 6.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://6.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 16.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 
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https://16.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

- 20.kerulet.ittlakunk.hu - 2019.10.25. 

Így is emlékezhetünk: hallgassatok Szabad Európa Rádiót 

https://20.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-

europa-radiot 

 

budaorsiinfo.hu - 2019.10.22. 

Tíz filmterv jutott az 2019-es Inkubátor Program döntőjébe 

Az ötödik alkalommal meghirdetett Inkubátor Programra 60 pályakezdő rendező jelentkezett, 

a beérkezett pályázatok közül szakmai előzsűri választotta ki a döntőbe jutó 10 filmtervet – 

közölte a Magyar Nemzeti Filmalap. (...) A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén 

is a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE), a Budapesti Metropolitan Egyetem és az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) diplomásaitól érkezett. 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/10/22/tiz-filmterv-jutott-az-2019-es-inkubator-

program-dontojebe/ 

 

További megjelenés: 

 

- librarius.hu - 2019.10.22. 

Ez a 10 film jutott a döntőbe Inkubátor Program 60 pályázata közül 

https://librarius.hu/2019/10/22/ez-a-10-film-jutott-a-dontobe-inkubator-program-60-

palyazata-kozul/ 

 

- mediapiac.com - 2019.10.22. 

Íme a tíz továbbjutó elsőfilmes 

https://www.mediapiac.com/muvhaz/ime-a-tiz-tovabbjuto-elsofilmes/28943/ 

 

nlc.hu - 2019.10.22. 

Elméletileg akár örökké élhetünk – interjú Dr. Vellai Tiborral, az ELTE TTK Genetikai 

tanszékének vezetőjével 

Egy speciális gyógyszerkoktéllal elvileg akár ötven százalékkal is növelni lehetne a várható 

élettartamot. Vellai Tibor, az ELTE kutatója szerint ma még elképzelhetetlen mértékben 

kitolhatjuk az emberi életkor határát. 

https://nlc.hu/ezvan/20191022/oregedes-genetika-orvostudomany-orok-elet/ 

 

Magyar Nemzet - 2019.10.25. (18. oldal) 

Kim Dzsong Il kedvencének filmjét is vetítik Budapesten 

Hazánkban hivatalosan nem forgalmazott filmekkel és nehezen hozzáférhető filmtörténeti 

alapművekkel várja mától az érdeklődőket a 12. Koreai Filmfesztivál. Az egyhetes rendezvény 

Budapesten túl három vidéki nagyvárosba is elviszi a kelet-ázsiai ország kasszasikereit. (…) A 

Koreai Kulturális Központ által szervezett programon a filmvetítések előtt Vincze Teréz, az 

ELTE Filmtudomány Tanszékének adjunktusa tart rövid felvezetőket. 

 

Magyar Hang - 2019.10.25. (25. oldal) 

Kolhozos bölcsészek a forradalomban 

(…) A Kolhoz-kör 1956 márciusában alakult meg az ELTE Bölcsészkar hallgatóiból és 

tanáraiból; a fellélegzés első pillanatai voltak ezek országosan, a kemény megtorlás eszközeivel 

https://16.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-europa-radiot
https://16.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-europa-radiot
https://20.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-europa-radiot
https://20.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/191025/igy-emlekezhetunk-hallgassatok-szabad-europa-radiot
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/10/22/tiz-filmterv-jutott-az-2019-es-inkubator-program-dontojebe/
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/10/22/tiz-filmterv-jutott-az-2019-es-inkubator-program-dontojebe/
https://librarius.hu/2019/10/22/ez-a-10-film-jutott-a-dontobe-inkubator-program-60-palyazata-kozul/
https://librarius.hu/2019/10/22/ez-a-10-film-jutott-a-dontobe-inkubator-program-60-palyazata-kozul/
https://www.mediapiac.com/muvhaz/ime-a-tiz-tovabbjuto-elsofilmes/28943/
https://nlc.hu/ezvan/20191022/oregedes-genetika-orvostudomany-orok-elet/


már nem lehetett élni, ezért sem érte olykor vakmerőnek tűnő viselkedésük miatt retorzió a 

„kolhozosokat”. 

 

marketingpirula.hu - 2019.10.25. 

Hogyan tájékozódik a beteg gyógyszervásárlás előtt? 

Újfajta attitűddel jelentkeznek a páciensek a szakorvosoknál és a gyógyszertárakban, ez pedig 

többnyire a technológiai fejlődés, illetve az új kommunikációs csatornák megjelenésének 

köszönhető. (…) Elsőként dr. Mérő László, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora 

beszélt az érzelmek és a logika viszonyáról. Elmondása szerint az embernél a szív és az ész 

nem elválasztható, hiszen az érzelmeinknek a döntéshozatalban is fontos szerep jut. 

https://www.marketingpirula.hu/hirek/hogyan-tajekozodik-a-beteg-gyogyszervasarlas-elott/ 

 

hirado.hu - 2019.10.24. 

A kutyák agya sohasem pihen 

Az agy különböző területei folyamatosan tartják a kapcsolatot, még akkor is, ha az agy látszólag 

pihen. Vajon milyen ősiek ezek a kapcsolatok? Mi jellemzi az egészséges agy működését? Az 

ELTE Etológia Tanszékének kutatói ezekre a kérdésekre keresték a választ egy kutyák 

bevonásával végzett vizsgálatban, melyek az epilepszia vagy az öregedéssel együtt járó 

kognitív hanyatlás kutatását is segíthetik a jövőben. 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/10/24/a-kutyak-agya-sohasem-pihen/ 

 

További megjelenés: 

 

- tudomanyplaza.hu - 2019.10.27. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://tudomanyplaza.hu/a-kutyak-agya-sohasem-pihen/ 

 

- duol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.duol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3071925/ 

 

- heol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.heol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-2013483/ 

 

- baon.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.baon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-2253870/ 

 

- delmagyar.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-4677969/ 

 

- kemma.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.kemma.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-1844799/ 
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- vaol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.vaol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3339666/ 

 

- szoljon.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.szoljon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-1995318/ 

 

- bama.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.bama.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-2092137/ 

 

- szon.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://szon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3477669/ 

 

- kisalfold.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-6501120/ 

 

- nool.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.nool.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-2881251/ 

 

- beol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.beol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-2284533/ 

 

- zaol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.zaol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3386277/ 

 

- sonline.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.sonline.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-1889658/ 

 

- feol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.feol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3354084/ 

 

- teol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.teol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-1955574/ 

 

- veol.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://www.veol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3143073/ 
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https://www.teol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-1955574/
https://www.veol.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3143073/


 

- boon.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://boon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3874095/ 

 

- haon.hu - 2019.10.25. 

A kutyák agya sohasem pihen 

https://haon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3629136/ 

 

welovebudapest.com - 2019.10.24.  

The weekend starts here – gigs, films, festivals & more 

(...) Early Halloween party at the ELTE Music Pub - Students and graduates alike are invited 

to wear their scariest costumes and party till the early hours at the ELTE Music Pub. This year, 

three faculties are celebrating: BGGYK, TÓK and TTK. Prices vary, so check the Facebook 

event. 

https://welovebudapest.com/en/2019/10/24/the-weekend-starts-here-gigs-films-festivals-

more-21/ 

 

civilhetes.net - 2019.10.27. 

Ellepik a kaktuszok Magyarországot 

Terjedésük káros is lehet, nagy számban ugyanis más, őshonos fajok megszokott élőhelyeit is 

veszélyeztethetik. (…) Solti Ádám, az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai 

Tanszékének munkatársa, a Kaktusz-Világ főszerkesztője szerint ezeknek a kaktuszoknak egy 

része a hobbikertekből került ki, de elképzelhetőnek tartja, hogy emberi beavatkozás nélkül is 

szaporodnának.  

https://civilhetes.net/ellepik-a-kaktuszok-magyarorszagot 

 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu - 2019.10.26. 

Ellepik a kaktuszok Magyarországot 

https://infostart.hu/tudomany/2019/10/26/ellepik-a-kaktuszok-magyarorszagot 

 

hellodelsomogy.hu - 2019.10.27 

Sárgulnak a széncinegék a klímaváltozástól 

A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai Csoportja 

együttműködésével lassan négy évtizede folynak ornitológiai kutatások egy erre kijelölt 

gyertyános-tölgyesben a Szentendrei Erdészethez tartozó Málnás-hegyen. A hosszú távú 

együttműködés többek között lehetőséget kínál arra is, hogy a kutatók a klímaváltozás olyan 

hatásait vizsgálhassák, amelyre másként nem lenne mód, olvasható a Pilisi Parkerdő Zrt. 

közleményében 

http://hellodelsomogy.hu/2019/10/27/sargulnak-a-szencinegek-a-klimavaltozastol/ 

 

Magyar Hírlap - 2019.10.26. (4. oldal) 

Október 30-án, szerdán mutatja be a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

(RETÖRKI), valamint az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke Kukorelli István: Kell-e nekünk 

népszavazás? Elrendelt népszavazások Magyarországon 1989–2019. című kötetét. 

https://boon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3874095/
https://haon.hu/egyperces/a-kutyak-agya-sohasem-pihen-3629136/
https://welovebudapest.com/en/2019/10/24/the-weekend-starts-here-gigs-films-festivals-more-21/
https://welovebudapest.com/en/2019/10/24/the-weekend-starts-here-gigs-films-festivals-more-21/
https://civilhetes.net/ellepik-a-kaktuszok-magyarorszagot
https://infostart.hu/tudomany/2019/10/26/ellepik-a-kaktuszok-magyarorszagot
http://hellodelsomogy.hu/2019/10/27/sargulnak-a-szencinegek-a-klimavaltozastol/


 

portfolio.hu - 2019.10.25.  

Ezek a magyar csúcsvezetők rég leszámoltak a munkaerőhiánnyal 

A legtöbb hazai ágazat stratégiai döntéshozója, és HR-szakembere jelen lesz a Portfolio 

november 20-i Big Office Day konferenciáján. Valósággal izzik a munkaerőpiac, a szektor 

forradalmát hajtó erők szorítását lassan mindenki a nyakán érzi. Azaz van miről beszélni. (...) 

A szekciót Dúll Andrea DSc PhD habil, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Karának általános dékánhelyettese nyitja majd meg, „Irodaterek, munkavállalói 

identitás - mi változott?” címet viselő előadásával. 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20191025/ezek-a-magyar-csucsvezetok-reg-leszamoltak-a-

munkaerohiannyal-405029 

 

KlubRádió - Reggeli gyors - 2019.10.25.  

Kedden mutatták be a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet két kötetét 

Megszólalók: Vass László, az ELTE oktatója 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2019-oktober-25-pentek-0600-6661 

 

Magyar Hírlap - 2019.10.29. (q14. oldal) 

Kétszáz év a boldogság tükrében 

Melyik korszakban voltak legboldogabbak az emberek? Ezt a kérdést vizsgálta meg szövegek 

elemzésével egy nemzetközi kutatócsoport. (…) A pszichológiában korábban is használtak 

szövegelemzéseket, vizsgáltak például naplókat, amelyek alapján arra jutottak, hogy akik több 

pozitív élményt írnak le, azok tovább élnek. Másrészről viszont a sajtótermékekben a negatív 

hírek vannak túlsúlyban, ami torzíthat – mondta lapunknak a nemzetközi vizsgálat kapcsán 

Oláh Attila az ELTE-PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoport vezetője. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2019.10.29.  

Kétszáz év a boldogság tükrében 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20191028-ketszaz-ev-a-boldogsag-tukreben 

 

Kelet-Magyarország - 2019.10.29. (4. oldal) 

Fiatal kutatók a múzeumban 

Másodszor rendez érmetani tanácskozást fiatal kutatók számára a Jósa András Múzeum és az 

ELTE BTK Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszék november 6-án. (…) 

 

elteonline.hu - 2019.10.28. 

Elő az elegáns ruhákkal és a tánccipőkkel, idén is lesz gólyabál! 

Elő az elegáns ruhákkal és a tánccipőkkel, idén is lesz gólyabál! November 7-én, csütörtökön 

este a Syma csarnokban megrendezésre kerül a Gólyabál az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

szervezésében, nem is akármilyen módon! A jó hangulat garantált. 

http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/28/elo-az-elegans-ruhakkal-es-a-tanccipokkel-iden-is-

lesz-golyabal/ 
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elteonline.hu - 2019.10.28. 

Szeretem az ELTE-t, mert… 22. – Interjú Lekics Lászlóval, az ELTE TTK HÖK 

elnökével 

Lekics László, a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának frissen megválasztott 

elnöke a megszokott „ranglétrát” végigjárva jutott el jelenlegi tisztségéig. Másodévesen 

mentorként segítette a gólyákat, és képviselte szakterületét a TTK HÖK Küldöttgyűlésében; 

később szakterületi koordinátorként végezte ugyanezt a munkát. 

http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/28/szeretem-az-elte-t-mert-22-interju-lekics-laszloval-az-

elte-ttk-hok-elnokevel/ 

 

tv2.hu - 2019.10.28. 

Kiderült, mely állatfajok képesek a hangutánzásra 

Dr. Pongrácz Péter, az ELTE Etológiai Tanszék etológus adjunktusa volt a reggeli Mokka 

vendége, aki elárulta: mely állatfajok képesek még a hangutánzásra, és milyen mértékben. 

https://tv2.hu/mokka/308655_kiderult-mely-allatfajok-kepesek.html 
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