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24.hu - 2020.01.03.
Szelektíven hallanak az öreg kutyák
Az emberekhez hasonlóan a kutyáknál is megfigyelhető, hogy koruk előrehaladtával a
pozitív ingerekre figyelnek jobban. Emiatt az idősebb négylábúak vélhetően kevesebb
negatív érzelmet élnek meg, mint fiatalabb társaik – mutatott rá az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Etológiai Tanszékének legújabb kutatása.
https://24.hu/tudomany/2020/01/03/oreg-kutya-hallas-etologia-pozitiv-elmenyek/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

civilhetes.net - 2020.01.05.
Az időskori szelektív hallás a kutyáknál is létezik
https://civilhetes.net/az-idoskori-szelektiv-hallas-a-kutyaknal-is-letezik
kaposvarmost.hu - 2020.01.04.
Az idősebb kutyák szelektíven hallanak
http://kaposvarmost.hu/hirek/kozelet/2020/01/04/az-idosebb-kutyaknakszelektiven-hallanak.html
tudomanyplaza.hu - 2020.01.4.
A kutyáknál is létezik időskori szelektív hallás
https://tudomanyplaza.hu/a-kutyaknal-is-letezik-idoskori-szelektiv-hallas/
zetapress.hu - 2020.01.03.
A kutyák időskori szelektív hallása
http://www.zetapress.hu/kutyavilag/106094
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.01.06.
Az időskori szelektív hallás a kutyáknál is létező jelenség
Megszólaló: Szabó Dóra tudományos segédmunkatárs, ELTE Etológia Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-06_16-0000&enddate=2020-01-06_17-40-00&ch=mr1
Színes Ász - 2019.12.07. (13. oldal)
Szelektív az öreg ebek hallása

civilhetes.net - 2020.01.05.
A japán császári hercegnővel vacsorázhatott Király József
A japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének százötvenedik évfordulója
alkalmából három napra Magyarországra látogatott Kako japán császári hercegnő, a
császár öccsének másodszülött gyermeke. (…) A hercegnő járt az Országházban, a
pannonhalmi apátságban, a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon, a Tihanyi Bencés
Apátságban, a Herendi Porcelánmanufaktúrában és az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Japán tanszékén is.
https://civilhetes.net/a-japan-csaszari-hercegnovel-vacsorazhatott-kiraly-jozsef
Magyar Nemzet - 2020.01.04. (1,2. oldal)
Digitális méregtelenítés - A világháló időt takarít meg nekünk, amelyet aztán fel is
fal
A modern társadalmakban élők többsége elképzelhetetlennek tartja az életét offline, azaz
anélkül, hogy folyamatosan rajta legyen az interneten. (…) Az ELTE Etológia Tanszéken
működő Alfa Generáció Labor nemrég közzétett kutatása szerint ráadásul a gyerekek
egyre korábban és mind nagyobb arányban használnak digitális eszközöket.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.01.04.
Digitális méregtelenítés
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/digitalis-meregtelenites-7615298/

Vasárnap Reggel - 2020.01.04. (4. oldal)
Aranyos matekosok
(...) Érdekesség, hogy 1962 óta nem volt olyan év, amelyikben a budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból ne jutott volna ki legalább egy csapattag
Magyarország képviseletében az olimpiára. Az 1960-as években a két legeredményesebb
magyar versenyző Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia mai elnöke, és Pelikán
József, az ELTE nyugalmazott adjunktusa volt, négy év alatt 3-3 arany- és egy ezüstérmet
érdemeltek ki.
Vas Népe - 2020.01.04. (1,11. oldal)
A kuratórium dönt, a közönségdíjasra mindenki szavazhat
Huszonkettedik alkalommal hirdeti meg a Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyéért
Egyesület Az év vasi embere választást. (...) Dr. Stánitz Éva 2011-től megyei tisztifőorvosi

kinevezést nyert el, amely munkakört nyugdíjba vonulásáig betöltött. 2015-ben
tudományos minősítés PhD fokozatot szerzett egészségtudományok szakterületen a Pécsi
Egyetemen. Az ELTE Savaria Sporttudományi Intézetének egyetemi docense lett. Az elmúlt
húsz évben a felsőoktatáson kívül időszakosan minden szintű oktatásban, szakképzésben
oktatott szaktárgyakat. (...)
További megjelenés:
-

-

nyugat.hu - 2020.01.04. 15:54:41
Elindult a szavazás: Ki legyen az Év Vasi Embere?
https://www.nyugat.hu/cikk/az_ev_vasi_embere_2019_szavazas
vaol.hu - 2020.01.03.
Ki lesz az év vasi embere?
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ki-lesz-az-ev-vasi-embere-3466497/

Mediaworks regionális lapok melléklet - 2020.01.04. (1,3. oldal)
Eötvös Loránd – a név mögötti életmű
Talán még az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) több diákját is zavarba hoznánk,
ha megkérdeznénk, mit tud az intézmény névadójáról. Pedig sok mindent érdemes
elmondani róla. Olyan furcsaságokat is, hogy a nevét viseli egy kisbolygó, amelyet E. W.
Elst csillagász fedezett fel 1991. szeptember 4-én, vagy hogy a Nemzetközi Csillagászati
Unió 1970-ben róla nevezett el egy krátert a Hold túlsó oldalán. Kora leghíresebb
alpinistáinak egyike volt, a Dolomitok Cadin-vonulatának második legmagasabb
csúcsának neve is előtte tiszteleg (Cima Eötvös, 2837 m). De a természettudományokban
jártasabbak bizonyára a felületi feszültség mérésére kidolgozott Eötvös-féle reflexiós
módszert, az Eötvös-féle törvényt vagy az Eötvös-ingát említenék előbb.
muszaki-magazin.hu - 2020.01.04.
ELTE-s kutatók új szigetelőanyagait tesztelik a világűrben
Az ELTE Kémiai Intézet Szol-gél Laboratóriumában kifejlesztett három anyagot a
Budapesti Műszaki Egyetem kutatói építették be az ATL-1 műholdba, amelyet aztán az
Electron rakéta szállított a világűrbe. (…) Az ATL-1 műhold feladata az ELTE TTK Kémiai
Intézetében, Sinkó Katalin egyetemi docens vezette Szol-gél Laboratóriumban
kifejlesztett ultrakönnyű, 1500 fokig kiváló szigetelő tulajdonságú anyagok tesztelése a
világűrben.
http://muszaki-magazin.hu/2020/01/04/elte-szigetelo-vilagur/

m1 – Ma délután - 2020.01.04.
Légicsapás érte az egyik síita fegyveres csoport járműoszlopát Bagdadban
Megszólaló: Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója
https://mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2020-01-04-i-adas/ (06:45-14:10)
További megjelenés:
-

m1 – Ma reggel - 2020.01.04.
Milyen előzményei voltak a Bagdadban történt amerikai légicsapásnak?
Megszólaló: Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-01-04-i-adas-3/ (07:20-15:00)

eduline.hu - 2020.01.07.
Itt vannak a 2020-as árak: ennyit kell fizetnetek a legnépszerűbb középfokú
nyelvvizsgákért
Mennyit kell fizetni a legnépszerűbb általános középfokú nyelvvizsgákért? Változtak-e az
árak tavalyiakhoz képest? Utánajártunk. (...) ELTE Origó Középfokon 13 000, 15 000, illetve
28 000 forintot kérnek el a szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért. Euroexam A
komplex B2-es vizsga ára 33 500 forint. Ha külön szóbeliznétek és írásbeliznétek, akkor 22
500, illetve 21 500 forinttal kell számolnotok.
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200106_Itt_vannak_a_2020as_arak_ennyit_kell_fizetnete
k_a_legnepszerubb_kozepfoku_nyelvvizsgakert
eduline.hu - 2020.01.06.
Van, ami nem változik: vicces idézet a vizsgázó diákokról a 19. századból
Mennyit tanultak a szemeszter közben és hogyan halogatták a vizsgákra való felkészülést
a 19. század végén a budapesti egyetemisták? Zseniális beszédről tett közzé fotót az ELTE
Egyetemi Könyvtár és Levéltára. "Heteken, hónapokon át jóformán teljesen szellemi
munka nélkül élnek" - mondta az egyetemi ifjakról 1894-es székfoglaló beszédében Dr.
Fodor József, a Budapesti Királyi Tudomány-egyetem (az Eötvös Loránd
Tudományegyetem elődje) rektora.
http://eduline.hu/campus_life/20200106_vizsgaidoszak_regen_vicces_egyetemi_beszed
rehabportal.hu - 2019.12.07.
KIÁLLÍTÁS: Ranschburg Pál és a magyar gyógypedagógia
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2019. november 21-én „Non
Omnis moriar” „Nem halok meg egészen” – Ranschburg Pál és a magyar gyógypedagógia

címmel nyílt kiállítás a Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény múzeumi
termében. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai
Intézete és a Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekciója
2019. november 21-én „Szisztematikus kutatások és evidencia-alapú gyakorlatok a humán
fogyatékosságok és az atipikus fejlődés pszichológiájában” címmel szervezett
konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe, 2019 és a Ranschburg Pál Emlékév, 2020
alkalmából.
https://rehabportal.hu/kultura/kiallitas-ranschburg-pal-es-a-magyar-gyogypedagogia/
Turizmus.com - 2019.10.31. (54,55. oldal)
MeMe-konferencia a munkaerőhelyzetről
A szakma egyik legégetőbb kérdéséről, a munkaerőpiaci helyzetről rendezett workshopot
a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület az aquaworld resort Budapestben. (…)
Négyféle módon próbálják megoldani a problémát: béremeléssel, együttműködések
kialakításával – például az ELTE szombathelyi Savaria Egyetemi Központjával –, munkaadói
márkázással és digitalizációval. (…) Az is elhangzott, hogy az ELTE egészségturisztikai
duális képzést indít Szombathelyen.
Vas Népe - 2020.01.06. (12. oldal)
Nem kell keresni a boldogságot, hiszen itt van
Egy mondatban így lehetne összefoglalni a legújabb boldogságkutatás megállapításait,
ami szerint ráadásul a megyeszékhelyek közül Szombathelyen élnek a legboldogabb
emberek. Az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja prof. (...)
Vas Népe - 2020.01.08. (4. oldal)
Pelikán ügyirat: a varjak maradnak
A Pelikán park környékén lakók életét régóta megkeserítik a park fáin fészkelő és telelő
varjak. Ugyanakkor a városokban megtelepedett vetésivarjú-kolóniák a védett faj életben
maradásának utolsó szigetei. Átfogó tanulmány készült a megoldás lehetőségeiről. (...)
Azóta némileg nőtt az állománya, de még most is csak 30 ezer pár a hazai fészkelő
állomány – tudtuk meg dr. Gyurácz Józseftől, az ELTE SEK tanszékvezetőjétől, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MMTE) szombathelyi csoportjának elnökétől.
Vas Népe - 2020.01.08. (1,5. oldal)
Az ELTE SEK és a PTE szombathelyi hallgatóit kérdeztük
Az ELTE Savaria Egyetemi Központban és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Szombathelyi Képzési Központjában jegyzeteiket bújó hallgatók sorát látni:

vizsgáznak. Javában zajlanak a vizsgák: az ELTE Savaria Egyetemi Központban és a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjában (képünk
ez utóbbi helyen készült) is hallgatók kis csoportjait látni, tankönyvet, laptopot, papírlapra
írt, szövegkiemelővel kihúzott jegyzeteket olvasva ülnek, és várnak a sorukra.
greenfo.hu - 2020.01.08.
Az ausztrál bozóttüzek és a meteorológia
Ausztráliában a hivatalos adatok szerint immáron egy Magyarországnál is nagyobb
méretű terület égett le. A Másfél fok szerzője, Pieczka Ildikó Meteorológus, az ELTE TTK
Meteorológiai Tanszékének adjunktusa röviden és lényegre törően körbejárta a kérdést
csupán a meteorológia szempontjai szerint.
https://greenfo.hu/hir/az-ausztral-bozottuzek-es-a-meteorologia/
computerworld.hu - 2020.01.07.
Az ELTE Informatikai Kar ugródeszka a csúcstechnológia világába
Ipari partnereivel az ELTE Informatikai Kar alapos elméleti tudást és versenyképes
gyakorlati ismereteket ad a programtervező informatikus hallgatóknak. Megtanítja őket
még valamire, ami az IT területén nélkülözhetetlen.
https://computerworld.hu/karrier/az-elte-informatikai-kar-ugrodeszka-acsucstechnologia-vilagaba-272791.html
További megjelenés:
-

-

gamestar.hu - 2020.01.09
Az ELTE Informatikai Kar ugródeszka a csúcstechnológia világába
https://www.gamestar.hu/hir/elte-ik-jelentkezes-272817.html
itcafe.hu - 2020.01.09
Nyílt nap lesz az ELTE Informatikai Karán
https://itcafe.hu/hir/elte_informatikai_kar_nyilt_nap_2019.html

erdely.ma - 2020.01.07.
Új-Zélandi vulkánok nyomában
2020. január 14-én, kedden 19 órakor, Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár termében, ÚjZélandi vulkánok nyomában címmel Soós Ildikó geológus, PhD hallgató, az MTA-ELTE
Vulkanológiai Kuatatócsoportjának tagja (Brassó-Budapest) tart vetítettképes előadást.
https://www.erdely.ma/uj-zelandi-vulkanok-nyomaban-vetitettkepes-eloadas-barot/

feol.hu - 2020.01.07.
A barlang után most egy 120 méteres üreg bukkant elő a Velencei-hegységben
Január 5-én újabb föld alatti objektumot talált Tarsoly Péter barlangkutató a Velenceihegység gránitjában. Szabó István barlangásszal együtt járta be a 120 méter hosszú
mesterséges üreget. (...) A napokban, természetesen Tarsoly Pétert követve szemlét
tesznek, vizsgálatokat folytatnak a konzekvenciabarlangban többek között a Duna-Ipoly
Nemzeti Park és Eötvös Loránd Tudományegyetem hozzáértő munkatársai.
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-barlang-utan-most-egy-120-meteres-uregbukkant-elo-a-velencei-hegysegben-3477888/
infostart.hu - 2020.01.07.
Nagyon rossz hírek érkeztek a Notre-Dame-ról
A Notre-Dame még nem menekült meg, a tűzvész sújtotta párizsi katedrális továbbra is
veszélyben van: a boltíves mennyezet bármikor beomolhat - közölte a székesegyház
újjáépítéséért felelős kormánybiztos. Takács Imre, az ELTE művészettörténeti tanszékének
oktatója elmagyarázta a InfoRádióban, mi jelenti a legnagyobb veszélyt.
https://infostart.hu/kulfold/2020/01/07/nagyon-rossz-hirek-erkeztek-a-notre-dame-rol
mta.hu - 2020.01.07.
A munkaidő csökkentésének lehetőségét vizsgálják az MTA Lendület programjában
Lehetséges-e a munkaidő csökkentése? Erre a kérdésre keresi a választ az MTA Lendület
programjának támogatásával Antal Miklós. A humánökológus az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen alakít kutatócsoportot.
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-munkaido-csokkentesenek-lehetoseget-vizsgaljak-azmta-lendulet-programjaban-110185
További megjelenés:
-

-

napi.hu - 2020.01.07.
Nem irreális a hatórás munkanap és a négynapos munkahét
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/nem_irrealis_a_hatoras_munkanap_es_
a_negynapos_munkahet.697982.html
infovilag.hu - 2020.01.07.
Csökkenthető-e a munkaidő?
https://infovilag.hu/csokkentheto-e-a-munkaido/

-

-

index.hu - 2020.01.07.
Kamu az egész világsajtót bejáró hír a 4 napos finn munkahétről
https://index.hu/gazdasag/2020/01/07/az_egesz_vilagsajtot_bejarta_a_hir_hogy_fi
nnorszagban_4_napos_munkahetet_akarnak_bevezetni._totalis_kamu_volt_az_ege
sz/
szakszervezetek.hu - 2020.01.07.
A munkaidő csökkentésének lehetőségét vizsgálják az MTA Lendület
programjában
https://szakszervezetek.hu/hirek/21010-a-munkaido-csokkenteseneklehetoseget-vizsgaljak-az-mta-lendulet-programjaban

pecsma.hu - 2020.01.07.
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://www.pecsma.hu/hirzona/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel/
További megjelenés:
-

-

-

-

origo.hu - 2020.01.07.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.origo.hu/tudomany/20200107-magyar-kutatocsoport-szaktudosaijutottak-erre-a-fontos-felfedezesre.html
szoboszloinap.hu 2020.01.07.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.szoboszloinap.hu/egyetem/2020/01/07/ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel/
blikk.hu - 2020.01.07.
Újabb rákellenes természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmirendszert-ismertek-fel/m5h1j69
temesvarihirek.ro - 2020.01.07.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://temesvarihirek.ro/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kecskemetinap.hu - 2020.01.07.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.kecskemetinap.hu/egyetem/2020/01/07/ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel/
debreceninap.hu - 2020.01.07.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.debreceninap.hu/egyetem/2020/01/07/ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel/
weborvos.hu - 2020.01.08.
Új rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://weborvos.hu/hirek/uj-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszert-ismertekfel-256618
videk.ma - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://videk.ma/2020/01/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel/
pecsinapilap.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rendsze
rt_ismertek_fel/228289/
siofokinapilap.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rendsz
ert_ismertek_fel/228289/
debreceninapilap.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_ren
dszert_ismertek_fel/228289/
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_
rendszert_ismertek_fel/228289/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedel
mi_rendszert_ismertek_fel/228289/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

soproninapilap.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rends
zert_ismertek_fel/228289/
szon.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://szon.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3617325/
makronom.mandiner.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200108_ujabb_rakellenes_termeszetes_ved
elmi_rendszert_ismertek_fel
alon.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/01/ujabb-rakellenes-termeszetesvedelmi-rendszert-ismertek-fel
vital.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.vital.hu/rak_sejtek_kutatas
infodebrecen.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel-2020-01-08-090151
infoesztergom.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel-2020-01-08-090151
kisalfold.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmirendszert-ismertek-fel-6707508/
zaol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.zaol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3549738/
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vaol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.vaol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3473403/
heol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.heol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-2149875/
teol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.teol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-2105205/
boon.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://boon.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3996549/
veol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.veol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3260472/
duol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.duol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3178947/
szoljon.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.szoljon.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmirendszert-ismertek-fel-2127996
kemma.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.kemma.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmirendszert-ismertek-fel-1987527/
baon.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.baon.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-2396874/
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bama.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.bama.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-2212335/
haon.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://haon.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3768582/
beol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.beol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-2421336/
sonline.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.sonline.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmirendszert-ismertek-fel-2021967/
feol.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.feol.hu/eletstilus/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel-3480597/
infotatabanya.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel-2020-01-08-090151
infonyiregyhaza.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:ujabb-rakellenestermeszetes-vedelmi-rendszert-ismertek-fel-2020-01-08-090151
hazipatika.com - 2020.01.08.
A szervezet így védekezik a rák ellen
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/a_szerve
zet_igy_vedekezik_a_rak_ellen/20200108140334
librarius.hu - 2020.01.08.
Természetes védelmi rendszert ismertek fel a rák ellen magyar kutatók
https://librarius.hu/2020/01/08/termeszetes-rakellenes-vedelmi-rendszertismertek-fel-magyar-kutatok/
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medicalonline.hu - 2020.01.08.
Új rákellenes védelmi rendszert találtak
http://medicalonline.hu/cikk/uj_rakellenes_vedelmi_rendszert_talaltak
napidoktor.hu - 2020.01.08.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://napidoktor.hu/mindent-a-rakrol/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmirendszert-ismertek-fel/
Szabadság - 2020.01.10. (8. oldal)
Rákellenes, természetes védelmi rendszert találtak
mta.hu - 2020.01.09.
Kisebb szövet, kevesebb mutáció: sejtjeink újabb trükkje a rák ellen
https://mta.hu/tudomany_hirei/kisebb-szovet-kevesebb-mutacio-sejtjeink-ujabbtrukkje-a-rak-ellen-110228
patikamagazin.hu - 2020.01.09.
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel
https://www.patikamagazin.hu/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-rendszertismertek-fel/

semmelweis.hu - 2020.01.07.
Hálózatok a közszolgálatban c. kötet jelent meg az EMK közreműködésével
A hálózatkutatás alkalmazási lehetőségeivel foglalkozó könyv jelent meg az Egészségügyi
Menedzserképző Központ (EMK) munkatársainak közreműködésével. (…) A kötet
elkészítésében együttműködtek a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati
Karának (EKK), az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szakemberei.
http://semmelweis.hu/hirek/2020/01/07/halozatok-a-kozszolgalatban-c-kotet-jelentmeg-az-emk-kozremukodesevel/
ujszo.com - 2020.01.07.
Ferdinandy György minden napja a magyar irodalomé
Ferdinandy György József Attila-díjas szépíró, költő a közelmúltban kapta meg a Prima
Primissima díjat, amelyet nem tudott átvenni, mert a floridai Miamiban lévő „második
otthonában” tartózkodik, ahol csípőprotézisműtétre vár. (…) 1956 őszén kerültem az ELTE
francia szakára, de a forradalom néhány hét alatt elmosta az otthoni felsőoktatási
tanulmányaimat. (...) Az ELTE-n tanító Maya Ló Bello fordította le angolra a műveimet,
abból állított össze kötetet.
https://ujszo.com/kultura/ferdinandy-gyorgy-minden-napja-a-magyar-irodalome

uzletihirszerzes.hu - 2020.01.07.
VIII. Budapesti Halfesztivál
Az ELTE Lágymányosi Campusának több ezer négyzetméteres parkolója több, mint
tökéletes helyszín lesz a teljes hazai és legfontosabb nemzetközi halgasztronómiai
irányzatok felvonultatására. Mind emellett több száz parkoló áll rendelkezésre és a
csodaszép Duna is látótávolságban van.
https://uzletihirszerzes.hu/sajto-hirfigyeles/esemenyfigyelo/szabadidoeletmod/item/9239-viii-budapesti-halfesztival-2020-februar-15.html
vaol.hu - 2020.01.07.
Kevesebb a lemorzsolódás: pszichológus segíti a hallgatókat az ELTE-n
Az ELTE vezetősége intézkedéseket vezetett be a magas lemorzsolódási arány miatt. A
módszerük sikeresnek bizonyult. Az ELTE-n felfigyeltek rá, hogy túl sok az olyan hallgató,
aki nem tudja befejezni a képzést. Tanulásmódszertani, életvezetési tippekkel segítik a
diákokat
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kevesebb-a-lemorzsolodas-pszichologussegiti-a-hallgatokat-az-elte-n-3470610/
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.01.07.
Nemrégiben jelent meg a Szólások, közmondások eredete: frazeológiai etimológiai
szótár című könyv
Megszólaló: Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, ELTE Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai
Intézet Francia Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-07_09-1500&enddate=2020-01-07_11-10-00&ch=mr1
RTL Klub - Fókusz - 2020.01.07.
Hogyan rosszalkodnak az állatok a gazdájukkal a népszerű videókon?
Megszólaló: Sarlós Dávid természetvédelmi mérnök, ELTE Állatrendszertani és Ökológiai
Tanszék
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-01-07-c_12569165
elteonline.hu - 2020.01.06.
Educatio Kiállítás 2020
A rendezvény alatt az egyetemek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem
kitelepülése is megtalálható lesz, hogy segítse a pályaválasztókat eligazodni a
továbbtanulás útvesztőjében. Az egyetem nyolc kara mellett bemutatkozik a

Gazdálkodástudományi Intézet (GTI), az ELTE Tanárképző Központ, az Origó Nyelvi
Centrum és a Savaria Egyetemi Központ. A rendezvényre kilátogatóknak számtalan
érdekes szakmai előadásokon is lehetőségük van részt venni.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/06/educatio-kiallitas-2020/
Világgazdaság - 2020.01.09. (1,3. oldal)
Februártól további harminc százalékkal nőnek az ösztöndíjak
Két lépcsőben, először 2019-ben 8 százalékkal, 2020-tól pedig további 30 százalékkal
emeltek a hallgatók által megpályázható ösztöndíjakon. (...) Majdnem minden második
hallgató rendszeresen dolgozik, naponta átlagosan csaknem 2,6 munkaórát. A legtöbb
hallgatói normatívát az Eötvös Loránd Tudományegyetem kapja, mivel ebben az
intézményben a legmagasabb a hallgatói létszám.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

magyarnemzet.hu - 2020.01.10.
Februártól harmadával megemelik az ösztöndíjakat
https://magyarnemzet.hu/belfold/februartol-harmadaval-megemelik-azosztondijakat-7656374/
Magyar Nemzet- 2020.01.10. (5. oldal)
Februártól harmadával megemelik az ösztöndíjakat
orientpress.hu - 2020.01.09.
Palkovics László: februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak
https://orientpress.hu/cikk/2020-01-09_palkovics-laszlo-februartol-harmadavalnonek-a-felsooktatasi-osztondijak
Katolikus Rádió - Hírtükör - 2020.01.10.
Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=
01&mnap=10&mora=18&mperc=30
haon.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://haon.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3770997/
sonline.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkelferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-2024586/
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feol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.feol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3483093/
zaol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3552870/
heol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.heol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-2152200/
beol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.beol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-2424084/
boon.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://boon.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3998913/
vaol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3476226/
kemma.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkelferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-1989948/
bama.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.bama.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkelferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-2214705/
teol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.teol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-2108034/
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veol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.veol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3262698/
duol.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.duol.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3180891/
szoljon.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkelferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-2130333/
baon.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.baon.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-2399664/
magyarnemzet.hu - 2020.01.09.
Palkovics László: Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a
felsőoktatáshoz
https://magyarnemzet.hu/belfold/palkovics-laszlo-tobben-es-kedvezobbfeltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-7655495/
kisalfold.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkelferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-6710943/
szon.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://szon.hu/orszag-vilag/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz-3620196/
jnsz.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://jnsz.hu/aktualis/2020/01/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnekhozza-a-felsooktatashoz
hirado.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/09/tobben-es-kedvezobbfeltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
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hirtv.hu - 2020.01.09.
Palkovics László: többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a
felsőoktatáshoz
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/palkovics-laszlo-tobben-es-kedvezobb-feltetelekkelferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz-2493036
atv.hu - 2020.01.09.
Palkovics László: többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a
felsőoktatáshoz
http://www.atv.hu/belfold/20200109-palkovics-laszlo-tobben-es-kedvezobbfeltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
hir.ma - 2020.01.09.
Palkovics László: többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a
felsőoktatáshoz
https://hir.ma/belfold/oktatas/palkovics-laszlo-tobben-es-kedvezobbfeltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz/754303
radio88.hu - 2020.01.09.
Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz
https://www.radio88.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-afelsooktatashoz/
magyarhirlap.hu - 2020.01.09.
Könnyebb lesz a felsőoktatásban tanulni 2020-tól
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200109-konnyebb-lesz-afelsooktatasban-tanulni-2020-ban

gyorplusz.hu - 2020.01.09.
Új helyzetben a jogász szakra készülők
A népszerű egyetemeken, ahová sokan próbálnak bejutni – például a budapesti ELTE-n –
megugrik a ponthatár, míg a vidékieken, köztük Győrben alacsonyabb lesz a tavalyinál
állami ösztöndíjas jogász szakon – dr. Karácsony Gergely, a győri Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese szerint ez lehet
a hatása a felvételi tájékoztatóban nemrégiben megjelent jelentős változásoknak. A
jelentkezőknek az új helyzetben másként kell gondolkodniuk a felvételi sorrendjükről.
https://www.gyorplusz.hu/gyor/uj-helyzetben-a-jogasz-szakra-keszulok/

Mandiner - 2020.01.09. (4,18,19. oldal)
Bárki bemehet?
Bár a veszprémi gimnázium kezdeményezése végül meghiúsult, precedenst teremtett
volna Magyarországon, ha egy állami fenntartású középiskolában gendersemleges
mellékhelyiség jön létre. Kis lépés az elfogadás irányában, vagy az antropológia
meghazudtolása? Megoszlanak a vélemények az ügyről. (...) Ezzel szemben F. Lassú Zsuzsa
pszichológus, az ELTE egyetemi docense úgy látja, hogy a magyar társadalom és a
jelenlegi politikai vezetés kifejezetten antiszolidáris, ezzel magyarázható a veszprémi
gimnáziumban történt eset is. (...)
Mandiner - 2020.01.09. (50,51. oldal)
Buborékok az űrben
Közelebb kerülhetünk az univerzum fejlődésének egy meghatározó, de eddig ismeretlen
korszakának megismeréséhez a galaxisok és kvazárok körüli kozmológiai ionizált
buborékok vizsgálatával. Kis-Tóth Ágnes, az ELTE atomfizikai tanszékének doktorandusza
a téma kutatójaként mesél a távoli űr rejtélyeiről.
Meglepetés - 2020.01.09. (10,11. oldal)
„Szexuálpszichológus vagyok, nem lelkipásztor!”
Dr. Hevesi Krisztina már öt éve látja el hétről hétre párkapcsolati tanácsokkal a Meglepetés
olvasóit, és most eljött az idő, hogy az ő élete és házassága kerüljön terítékre… (...) „Boldog
vagyok, hogy szexuálpszichológus lehetek – hisz hitem szerint az élet egyik legszebb
dolgát erősítem: a párkapcsolatok erejét – a médián keresztül, az egyetemen (az ELTE PPK
karán), előadásokat tartva országszerte, könyveket, cikkeket írva, egyéni tanácsadáson,
ami állandó rohangálást jelent a hétköznapokban.
Vas Népe - 2020.01.09. (1,5. oldal)
Felvételi: nem kell nyelvvizsga
Február 15-éig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, azaz
másfél hónapon belül dönteniük kell a továbbtanulni vágyóknak a folytatásról. (...) Az ELTE
Savaria Egyetemi Központban januárban is tartanak nyílt napot, továbbá februárban a
szülői értekezleten is fel lehet tenni felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseket az
intézmény és a tanulmányi osztály vezetőjének.

National Geographic - 2020.01.08. (4. oldal)
Közömbösek vagyunk
Az ELTE Szociálpszichológia Tanszékének 1039 fős mintán végzett vizsgálatában a
válaszadók 86 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem tenne semmit a romák helyzetének
javítására; a fennmaradó 14 százalék úgy gondolta, hogy adományozással, önkéntes
munkával is tenne a romákért.
National Geographic - 2020.01.08. (5. oldal)
Van-e testtudatuk?
Lenkei Rita, az ELTE Etológia Tanszék doktorandusza és munkatársai azt vizsgálták, hogy
a kutya különbséget tud-e tenni az átbújáshoz még éppen elég nagy, illetve az ahhoz túl
szűk átjáró között, tudja-e magáról, hogy mekkora – azaz van-e testtudata.
debreceninap.hu - 2020.01.08.
Ismét 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 Frei Zsoltnak,
az ELTE TTK Fizikai Intézete igazgatójának vezetésével.
https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/01/08/ismet-neutroncsillagokosszeolvadasat-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat/
További megjelenés:
-

origo.hu - 2020.01.08.
Gigantikus objektum született a két neutroncsillag egyesüléséből
https://www.origo.hu/tudomany/20200108-a-ligovirgo-detektorhalozat-ismetneutroncsillagok-osszeolvadasat-eszlelte.html

index.hu - 2020.01.08.
Köszönik szépen, jól vannak az új magyar műholdak
Egy hónapja kering a Föld körül a magyar űripar és űrtechnológiai fejlesztés két új
büszkesége, a SMOG-P és az ATL-1 műhold. A magyar űrkutatás történetének második
és harmadik műholdját 2019. december 6-án pénteken vitte az űrbe a Rocket Lab amerikai
magáncég Electron rakétája, egy kisebb japán műhold, valamint négy másik zsebműhold
társaságában. (...) Nagyon sok munka előzte meg anyagtudományi oldalról az eddigieket.

Az ELTE munkatársa, Dr. Sinkó Katalin több mint 12 éve kezdte ennek az anyagcsaládnak
és anyagszerkezetnek a kutatását.
https://index.hu/techtud/2020/01/08/koszonik_szepen_jol_vannak_az_uj_magyar_muhol
dak/
További megjelenés:
-

National Geographic - 2020.01.08. (5. oldal)
Magyar műholdak

24.hu - 2020.01.08.
Eltűnhet az égről az Orion jól ismert csillaga
Az emberiség több mint 400 éve nem látott galaxisunkban felrobbanó szupernóvát, most
azonban az Orion csillagkép egyik legfényesebb csillaga produkálhat csodás égi
jelenséget. (…) A feltételezések szerint több belső folyamat ritka, együttes megjelenéséről
van szó, amelyek jelezhetik, hogy a Betelgeuse eljutott élete végéhez, és „hamarosan” (ez
persze akár több százezer évet is jelenthet) óriási szupernóva-robbanást produkálva
látszólag megsemmisül egy kompakt objektumot, azaz neutroncsillagot hozva létre –
tudtuk meg Dr. Sándor Zsolt csillagásztól, az ELTE TTK csillagászati tanszékének
adjunktusától.
https://24.hu/tudomany/2020/01/08/csillag-robbanas-szupernova-orion-voros-oriasbetelgeuse/
vilagszam.hu - 2019.12.19.
Akik a legtöbbet tették a magyar nyelvért
Idén Kiss Jenő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, a dialektológia, a
szociolingvisztika, a nyelvtörténet és a nyelvtudomány-történet neves kutatója, Iszlai
Enikő, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum magyartanára, és Bernád Ildikó a
gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola igazgatója vehette át az Országházban a
Magyar Nyelvőr Díjat.
http://vilagszam.hu/cikkek/akik-a-legtobbet-tettek-a-magyar-nyelvert-atadtak-a-2019es-magyar-nyelvor-dijakat.html/16163/

funzine.hu - 2020.01.09.
Nemzetközi Cirkuszfesztivál és Educatio Kiállítás
Az ELTE Konfuciusz Intézete a Szecsuani Operatársulat művészeit látja vendégül január
10-én, akik ízelítőt adnak ebből a tradicionális művészeti formából. Elsőként Zhong Wei
színésznő mutat be három híres operarészletet.
https://funzine.hu/2020/01/09/goodapest/hetvegi-programajanlo-januar-9-12/
Élet és Irodalom - 2020.01.10. (7. oldal)
Szép új Magyarország
Kovács János Mátyással, az ELTE tanárával, a Bécsi Egyetem kutatójával Fóti Tamás
beszélgetett.
Békés Megyei Hírlap - 2020.01.10. (5. oldal)
Új kötetet mutattak be
A Rezeda hímző szakkör alkotásaiból kiállítást nyitott meg Pál Miklósné, a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület elnöke. A Bánhegyesi füzetek 3. kötetét bemutatta Rágyanszki
György, az ELTE tanársegéde és a könyv szerkesztője, dr. Zsilák Mária.
Petőfi Népe - 2020.01.10. (1,4. oldal)
A tatár folklórt kutatja a turkológus
Dr. Baski Imre, a török nyelv tudományos kutatója volt a soron következő vendége a
Bakér-parti dumaparti előadássorozatnak. A kunszentmiklósi születésű turkológust
Balogh Mihály helytörténész, nyugalmazott főigazgató faggatta pályájának és
munkásságának részleteiről. (…) – A török nyelvészet kiválasztásánál az a cél vezérelt, hogy
közelebb kerüljek a kun nyelvhez. Az iskola elvégzését követően az MTA-ELTE Középázsiai Kutatócsoportjának főmunkatársaként itthon és külföldön a színvonalas
tudományos ismeretterjesztést helyeztem előtérbe.
Új Néplap - 2020.01.10. (13. oldal)
Iszapban kutatják a klímát
Magyari Enikő őskörnyezetkutató, az ELTE TTK környezetés tájföldrajzi tanszékének
vezetője kutatótársaival a Kárpátokban keresi a választ arra, hogyan jelzi a különböző
klímaciklusok váltakozását az egykor élt fajok száma.
További megjelenés:

-

-

-

-

-

-

-

-

Bihari Napló - 2020.01.06. (10. oldal)
A Kárpátok tavai segíthetnek a klímaváltozás megértésében
profitline.hu - 2020.01.05.
A Kárpátok tavak vizsgálatából sok minden kiderülhet a klímaváltozásról
http://profitline.hu/A-Karpatok-tavak-vizsgalatabol-sok-minden-kiderulhet-aklimavaltozasrol-402086
greenfo.hu - 2020.01.04.
Kárpáti tavak segíthetnek a klímaváltozás megértésében
https://greenfo.hu/hir/karpati-tavak-segithetnek-a-klimavaltozas-megerteseben/
karpatinfo.net - 2020.01.04.
Kárpáti tavak segíthetnek a klímaváltozás megértésében
https://www.karpatinfo.net/tudomany/karpati-tavak-segithetnek-klimavaltozasmegerteseben-200034506
24.hu - 2020.01.03.
A Kárpátokban keresik az élővilág összeomlásának jeleit
https://24.hu/tudomany/2020/01/03/karpatok-elovilag-okologia/
hazipatika.com - 2020.01.03.
Ijesztő dolgok olvashatók ki az iszapból
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/ijeszto_d
olgok_olvashatok_ki_az_iszapbol/20200103140128
agroinform.hu - 2020.01.04.
Olyan élőlényközösségek váltották egymást az elmúlt 30 évben, amelyek
előtte 10 ezer évig nem voltak jelen
https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/olyan-elolenykozossegekvaltottak-egymast-az-elmult-30-evben-amelyek-elotte-10-ezer-evig-nem-voltakjelen-42302-001
alternativenergia.hu - 2020.01.06.
Kárpáti tavak segíthetnek a klímaváltozás megértésében
http://www.alternativenergia.hu/karpati-tavak-segithetnek-a-klimavaltozasmegerteseben/88546
forestpress.hu - 2020.01.07.
Kárpáti tavak segíthetnek a klímaváltozás megértésében
http://forestpress.hu/hu/index.php/erdekessegek/kutatas/termeszetvedelem/345
00-karpati-tavak-segithetnek-a-klimavaltozas-megerteseben-mti
Tolnai Népújság - 2020.01.10. (13. oldal)
Iszapban kutatják a klímát

-

Heves Megyei Hírlap - 2020.01.10. (13. oldal)
Iszapban kutatják a klímát
Fejér Megyei Hírlap - 2020.01.10. (16. oldal)
Iszapban kutatják a klímát
Vas Népe - 2020.01.10. (9. oldal)
Iszapban kutatják a klímát
Napló - 2020.01.10. (13. oldal)
Iszapban kutatják a klímát
kanizsaujsag.hu - 2020.01.09.
Kárpáti tavak segíthetnek a klímaváltozás megértésében
https://kanizsaujsag.hu/hir/202001/karpati-tavak-segithetnek-a-klimavaltozasmegerteseben

Vas Népe - 2020.01.10. (7. oldal)
Hódból szemléltető eszköz
Sajnos sokszor megtörténik, hogy vadon élő, olykor ritka védett állatok esnek áldozatul a
közúti forgalomnak. Olykor az is megesik, hogy az elütött állat időben értő kezekbe kerül,
és szemléltető eszköz lesz belőle. (...) Kisebb állatok általában nem élik túl az ütközést. Így
járt az a szigetközi hód is, amelynek szőrméje ma már szemléltető eszköz az ELTE SEK
biológia tanszékén.
eduline.hu - 2020.01.10.
Meddig tart még a vizsgaidőszak? Itt vannak az egyetemek dátumai
Mikor lesz vége a vizsgaidőszaknak a legtöbb egyetemen, ezzel együtt mikor kezdődik a
tavaszi félév? Itt van a legnépszerűbb egyetemek tanévrendje. (...) Az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen a vizsgaidőszak utolsó napját 2020. február 1-jére (szombatra)
jegyzik, míg a szorgalmi időszak február 10-én kezdődik majd.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200109_vizsgaidoszak_vege_szorgalmi_kezdete
gamestar.hu - 2020.01.09.
Amikor a játék kirabol - hogyan lesz a játékos személyiségéből maximális profit?
A cikket Koncz Patrik írta, aki az ELTE pszichológiai doktori iskolájának elsőéves hallgatója,
kutatásaiban a digitális média hatásával és a problémás játékhasználattal foglalkozik.
https://www.gamestar.hu/extralife/jatekeladas-barmi-aron-272631.html

index.hu - 2020.01.09.
Eszközt használnak a lundák?
Szenzációként söpört végig a világsajtón a hír: felfedezték az első eszközhasználó tengeri
madarakat. (...) Az eredményről megkérdeztük Miklósi Ádám egyetemi tanárt, az ELTE
Etológia Tanszék vezetőjét, aki nem igazán volt elbűvölve. Több ezer órányi
videófelvételen kettő darab eseményről van szó, ezek akár véletlenül is bekövetkezhettek.
https://index.hu/techtud/2020/01/09/eszkozt_hasznalnak_a_lundak/
index.hu - 2020.01.09.
Mi köze van a Nemzetközi Űrállomás falán fúrt lyuknak az űrhajós trombózisához?
Tegnapelőtt az Index is beszámolt arról, hogy egy most megjelent orvosi esettanulmány
szerint 2018-ban egy asztronautánál mélyvénás trombózist fedeztek fel a nyaki
gyűjtőérben. (...) A két esemény látszólag teljesen független egymástól. De tényleg ez a
helyzet? - teszi fel az összeesküvés-hívők gondolkodásmódját kifigurázó kérdést Vincze
Miklós, az ELTE Kármán Laboratóriumának fizikusa Statisztikus fizika blogján.
https://index.hu/techtud/2020/01/09/mi_koze_van_a_nemzetkozi_urallomas_falan_furt_ly
uknak_es_az_urhajos_trombozisahoz/
szeged.hu - 2020.01.09.
Arany Rigó díjat kaptak a szegedi egyetem nyelvtanárai
(...) Ma Magyarországon az Origó az egyik legnépszerűbb nyelvvizsgatípus, amely egy
szóbeli és egy írásbeli részből áll. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Origó nyelvvizsgáját
országszerte mintegy száz vizsgahelyen lehet letenni.
https://szeged.hu/hirek/32496/arany-rigo-dijat-kaptak-a-szegedi-egyetem-nyelvtanarai
24.hu - 2020.01.09.
Az ausztrál tűz saját időjárást generál
Számtalan, az ausztrál bozóttüzekről készült kép, videó és beszámoló sokkolja a világ
közvéleményét, óriási terület vált a lángok martalékává, megdöbbentő a pusztítás. Tudjuk,
hogy Ausztráliában gyakoriak a bozóttüzek, ám idén a szárazság, az időjárás és a
klímaváltozás – sóhajtunk a hírekből származó információk alapján. Ám kevesen ásnak az
összefüggések mélyére: mi köze a tűzvészhez a meteorológiának és az
éghajlatváltozásnak? Erre ad választ Pieczka Ildikó meteorológus, a földtudományok
doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a Másfél fok blogon.
https://24.hu/tudomany/2020/01/09/idojaras-ausztral-tuz-zivatar/

Katolikus Rádió – Hírtükör 18:30 - 2020.01.09.
Donald Trump amerikai elnök számíthat arra, hogy novemberben újra
megválasztják, véli Magyarics Tamás
Megszólaló: Magyarics Tamás professzor, ELTE Bölcsészettudományi Kar Amerikanisztika
Tanszék
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=01&m
nap=09&mora=18&mperc=30
Kossuth Rádió – Jó napot, Magyarország! - 2020.01.09.
Huszadik alkalommal rendezik meg Budapesten az Educatio Nemzetközi Oktatási
Szakkiállítást
Megszólaló: Mayer Katalin segítő, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-09_16-0000&enddate=2020-01-09_17-40-00&ch=mr1
ujszo.com - 2020.01.08.
Évezredek tükre – rendhagyó könyvbemutató
Rendhagyó könyvbemutatón jártunk Budapesten, a Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnáziumban. Nemcsak azért volt rendhagyó, mert magyar nyelven
az eddigi legrészletesebb, legátfogóbb, legterjedelmesebb megjelent új művet mutatták
be az olvasóknak, hanem azért is, mert a négy kötet két fordítója kisebbségi magyar.
Muszka Katalin anyanyelvi szinten tolmácsol kínaiul és több világnyelven. - A szerző
felvételei Muszka Katalin szakfordítótolmács párkányi származású, Pap Melinda egyetemi
adjunktus pedig Erdélyből került Budapestre, ő az ELTE Bölcsészettudományi Kara Távolkeleti Intézetének és Kínai Tanszékének oktatója.
https://ujszo.com/regio/evezredek-tukre-rendhagyo-konyvbemutato

