
 

 

 

 

 

Petőfi Népe - 2020.01.13. (2. oldal) 

Még idén elkészül Asztrik érsek márványszobra  

A korábbi kutatások pontosan meghatározták a koronahozó arcát, fejét, 

koponyaszerkezetét. (...) Ezt a modellt Kustár Ágnes, az ELTE művészettörténésze építette 

fel az eredeti csontereklye alapján, fűzte hozzá. A főmérnök elárulta: a munkafolyamatok 

„közbenső fázisait” bemutatják majd egy kiállításon is, ahol „egymás szemébe nézhet” 

Szent Asztrik és Szent István alakja (...) 

 

További megjelenés: 

 

- baon.hu - 2020.01.13. 

Még idén elkészül Asztrik érsek márványszobra 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/meg-iden-elkeszul-asztrik-ersek-

marvanyszobra-2406999/ 

 

Székely Hírmondó - 2020.01.13. (14. oldal) 

Tortoma 

Január 14-én, kedden 19 órakor, Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében Új-

Zélandi vulkánok nyomában címmel Soós Ildikó geológus, PhD hallgató, az MTA-ELTE 

Vulkanológiai Kutatócsoportjának tagja (Brassó–Budapest) tart vetített képes előadást.  

 

További megjelenés: 

 

- hirmondo.ro - 2020.01.12. 

Tortoma 

https://www.hirmondo.ro/kultura/ajanlo-599/ 

- 3szek.ro - 2020.01.12. 

Mi, hol, mikor? 

https://www.3szek.ro/load/cikk/129690/mi-hol-mikor 

 

 

2020/3. hét  (január 13-19.) 
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hirado.hu - 2020.01.13. 

Szólások, közmondások eredetét ismerhetjük meg 

Néhány héttel ezelőtt megjelent Bárdosi Vilmos könyve, melynek címe Szólások, 

közmondások eredete. (…) Bárdosi Vilmos az ELTE BTK Romamisztika Intézet francia 

tanszékének tanára A Kossuth Rádió Napközben című műsorában felhívta a figyelmet a 

szólások és közmondások közti különbségre. Elmondta, a szólások mindig beépülnek egy 

mondatba, míg a közmondások és szállóigék önálló mondatként funkcionálnak. 

https://hirado.hu/kultura-eletmod/konyv/cikk/2020/01/13/szolasok-kozmondasok-

eredetet-ismerhetjuk-meg 

 

További megjelenés: 

 

- haon.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3778413/ 

- vaol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3484152/ 

- duol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3186552/ 

- zaol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3562278/ 

- kemma.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-

a-szolasok-es-kozmondasok-eredetet-1997283/ 

- teol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2115753/ 
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- szoljon.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-

a-szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2137692/ 

- feol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3490281/ 

- bama.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2221626/ 

- kisalfold.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-

meg-a-szolasok-es-kozmondasok-eredetet-6721425/ 

- szon.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3626991/ 

- boon.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-4006308/ 

- nool.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2990688/ 

- sonline.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-

a-szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2033901/ 

- heol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2158884/ 
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- veol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-3268902/ 

- baon.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2407431/ 

- beol.hu - 2020.01.13. 

Könyvbe gyűjtve ismerhetjük meg a szólások és közmondások eredetét 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/konyvbe-gyujtve-ismerhetjuk-meg-a-

szolasok-es-kozmondasok-eredetet-2432316/ 

 

penzcentrum.hu - 2020.01.13. 

Rengeteg átképzett informatikus maradhat hoppon: ők lesznek az első áldozatok 

"Az informatika a jövő, csak ez egy nagyon széles fogalom..." - mondta el a 

Pénzcentrumnak adott interjújában Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. 

A tanszékvezető egyetemi tanárral beszélgettünk többek között az egyetemi képzés és a 

kódoló iskolák által nyújtott képzés közötti különbségről; a programozás jövőjéről; a 

szakma felhígulásáról; az egyszerű kódolok helyettesíthetőségéről; valamint arról is, hogy 

a diákokat akár milliós állásajánlatok is várhatják, ha befejezik tanulmányaikat. 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/rengeteg-atkepzett-informatikus-maradhat-

hoppon-ok-lesznek-az-elso-aldozatok.1087229.html 

 

További megjelenés: 

 

- eduline.hu - 2020.01.14. 

Továbbra is komoly probléma az informatikushiány - mit tehetnek az 

egyetemek? 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200114_informatikus_kepzesek 

 

infoesztergom.hu - 2020.01.12.  

Kitüntetik Prokopp Mária professzorasszonyt 

A Magyar Kultúra Lovagja címmel ismerik el Prokopp Mária munkásságát. A Magyar 

Kultúra Napja alkalmából a 81. életévében lévő Prokopp Mária művészettörténész 

professzort a Magyar Kultúra Lovagja címmel tünteti ki Budapesten a Stefánia Palota 
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színháztermében január 18-án a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Prokopp Mária az ELTE 

professzorának életét a magyar és az egyetemes kultúra ápolása határozza meg. 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:kituntetik-prokopp-maria-

professzorasszonyt-2020-01-12-050000 

 

infostart.hu - 2020.01.12. 

Magyarok kutatják a munkaidő-csökkentés hasznát 

Értelemszerűen ennek nem a szegény országokban van realitása, hanem ott, ahol az 

emberek elértek egy olyan életszínvonalat, ahol a fogyasztás növekedése már nem okoz 

jelentős jólétbeli növekedést – tette hozzá Antal Miklós. Megjegyezte azt is, hogy bár 

számos klímavédelmi stratégia és megoldási javaslat van, de ezek inkább technológiai 

fejlesztések irányából közelítenek a problémához, viszont a fogyasztás visszafogásával 

kapcsolatos lépésekre, azok lehetséges környezeti, társadalmi, gazdasági hatásaira 

kevésbé figyeltek eddig a kutatók. A programban az ELTE-n megalakuló kutatócsoport 

mindezt egy konkrét, német példán keresztül vizsgálja majd. 

https://infostart.hu/tudomany/2020/01/12/magyarok-kutatjak-a-munkaido-csokkentes-

hasznat 

 

További megjelenés: 

 

- propeller.hu – 2020.01.12. 

Magyarok kutatják, hogy hasznos-e a munkaidő-csökkentés 

http://propeller.hu/itthon/3493221-magyarok-kutatjak-hogy-hasznos-munkaido-

csokkentes 

 

potszekfoglalo.hu - 2020.01.12. 

Egy huszadik századi életút 

Még mondják, hogy egy filozófus élete unalmas. A most 87 éves Almási Miklós 

életútinterjúja tömény cáfolata ennek. Kőbányai proligyerekből élsportoló úszó, majd 

Lukács-tanítvány, kirúgott filozófusból gimnáziumi tanár, majd a Színháztudományi 

Intézet munkatársa, politikailag parkolópályára tett értelmiségiből „Aczél-boy”, az ELTE 

Esztétika Tanszékének alapítója, aki dráma- és filmelemzés mellett közgazdaságtant tanít 

bölcsészeknek. 

https://potszekfoglalo.hu/2020/01/egy-huszadik-szazadi-eletut/ 
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M5 - Novum - 2020.01.12. 

Egy tudományos kísérleten belül próbálnak a kutatók rájönni arra, hogy értik-e a 

kutyák az emberi beszédet 

Megszólalók: Temesi Andrea  tudományos segédmunkatárs, ELTE Etológiai Tanszék, 

Miklósi Ádám, tanszékvezető, ELTE Etológiai Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-01-12-i-adas/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.01.11. (4. oldal) 

Milliárdokból toboroznak tanárokat 

Nagyléptékben emelkedik a pedagóguspályára készülő hallgatók állami támogatása, a 

tanár szakosok speciális ösztöndíjára fordított összeg két tanév alatt a duplájára nőtt, ma 

pedig már a 2013-as összeg ötszörösét fizetik ki. Eddig összesen 3,6 milliárd forintot 

kaptak a diákok, akik idén főként az ELTE-ről és az egri egyetemről pályáztak, 

többségében gyógypedagógus szakosok. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.11. 

Milliárdokból toboroznak tanárokat 

https://magyarnemzet.hu/belfold/milliardokbol-toboroznak-tanarokat-7647536/ 

 

Dunántúli Napló - 2020.01.11. (13. oldal) 

Iszapban kutatják a klímát 

Magyari Enikő őskörnyezet-kutató, az ELTE TTK környezet-és tájföldrajzi tanszékének 

vezetője kutatótársaival a Kárpátokban keresi a választ arra, hogyan jelzi a különböző 

klímaciklusok váltakozását az egykor élt fajok száma. 

 

További megjelenés: 

 

- Vasárnap Reggel - 2020.01.11. (5. oldal) 

Iszapban kutatják a klímát az ELTE szakértői 

- 24 óra - 2020.01.11. (5. oldal) 

Iszapban kutatják a klímát 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.01.11. (5. oldal) 

Iszapban kutatják a klímát 

- Új Néplap - 2020.01.11. (5. oldal) 

Iszapban kutatják a klímát 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-01-12-i-adas/
https://magyarnemzet.hu/belfold/milliardokbol-toboroznak-tanarokat-7647536/


- hazipatika.com - 2020.01.13. 

Ismeretlen jégkorszak nyomai kerültek elő 

https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/ismeretl

en_jegkorszak_nyomai_kerultek_elo/20200113115429 

 

Kisalföld - 2020.01.11. (6. oldal) 

Tamás megtalálta a konszenzust 

Nívós fővárosi ügyvédi iroda hatodik alkalommal tartotta saját esetmegoldó versenyét. A 

jogi vetélkedőre rekordszámú, 300 hallgató jelentkezett. (...) Mi korábban egyáltalán nem 

ismertük egymást. Végül a higgadtság, a jó idő- és munkamegosztás meghozta a 

gyümölcsét: sikerült csapatban első helyezést elérni Adler Brigitta (Károli Gáspár 

Református Egyetem) és Reisz Réka (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 

csapattársaimmal. 

 

További megjelenés: 

 

- kisalfold.hu - 2020.01.11. 

300 jogászhallgató között győzött a győri egyetemista csapata 

https://www.kisalfold.hu/vezeto-hirek/300-jogaszhallgato-kozott-gyozott-a-

gyori-egyetemista-csapata-6712749/ 

 

eduline.hu - 2020.01.11. 

Friss adatok: a gyógypedagógus-hallgatók nyerték el a tanárszakos ösztöndíjak 

több mint felét 

A tanár- és gyógypedagógia-szakos hallgatóknak szóló Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra 

a 2019/2020-as tanévben 16 felsőoktatási intézmény összesen 585 hallgatója pályázott 

sikeresen. Minden ötödik diák az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanul, de sokan 

vannak az egri Eszterházy Károly Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói is - 

írja a Magyar Nemzet a Klebelsberg Központtól (KK) kapott tájékoztatás alapján. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200111_klebelsberg_kepzesi_osztondij_statisztikak 

 

infostart.hu - 2020.01.11. 

Már pótolhatatlan értékeket veszélyeztet a víz a velencei Szent Márk-

székesegyházban 

Acéllemezekkel és műanyag fallal védenék meg az olasz szakemberek a velencei Szent 

Márk-székesegyházat, amelyet súlyos veszély fenyeget a várost sújtó óriási árvíz miatt. Az 

InfoRádiónak nyilatkozó művészettörténész szerint a víz és a pára pótolhatatlan értékeket 

https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/ismeretlen_jegkorszak_nyomai_kerultek_elo/20200113115429
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/ismeretlen_jegkorszak_nyomai_kerultek_elo/20200113115429
https://www.kisalfold.hu/vezeto-hirek/300-jogaszhallgato-kozott-gyozott-a-gyori-egyetemista-csapata-6712749/
https://www.kisalfold.hu/vezeto-hirek/300-jogaszhallgato-kozott-gyozott-a-gyori-egyetemista-csapata-6712749/
http://eduline.hu/felsooktatas/20200111_klebelsberg_kepzesi_osztondij_statisztikak


semmisíthet meg Velencében. (…) A velencei Szent Márk téren álló Szent Márk-

székesegyház padlószintjének víz alá kerülése a márvány padlólapokat nem, de az azokat 

összetartó habarcsot súlyosan károsíthatta – mondta el az InfoRádiónak Takács Imre, az 

ELTE Művészettörténeti Tanszékének oktatója.  

https://infostart.hu/kulfold/2020/01/11/mar-potolhatatlan-ertekeket-veszelyeztet-a-viz-

a-velencei-szent-mark-szekesegyhazban 

 

infostart.hu - 2020.01.11. 

Súlyos változásokat okoz az agyban a digitális olvasás 

Máshogy működik az ember agya, ha napokon keresztül végigolvas egy regényt, mintha 

a netes híreket böngészve csak címeket jegyez meg. Szükség van a mélyolvasásra és a 

kézzel írásra is, hogy empatikusabb, kritikusabb és türelmesebb legyen az ember – 

mondta az InfoRádiónak Tószegi Zsuzsanna, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi 

Intézetének docense. 

https://infostart.hu/kultura/2020/01/11/sulyos-valtozasokat-okoz-az-agyban-a-digitalis-

olvasas 

 

magyarmezogazdasag.hu - 2020.01.11. 

Működik az ötletláda 

A jó gyakorlatok megosztása céljából tavaly a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Élelmiszeripari Igazgatósága Fejlődjünk együtt! címmel szervezett szemléletformáló 

üzemlátogatásokat élelmiszeripari vállalkozások számára. (…) A cég társadalmi 

szerepvállalását számos kulturális, sport- és jótékonysági tevékenység jellemzi. Az 

egészségnek fontos része a lelki egészség, ezért évek óta támogatják az ELTE Pszichológiai 

Intézetének számos rendezvényét. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/01/11/mukodik-az-otletlada 

 

tatabanyahirado.hu - 2020.01.11.  

Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz 

Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak és a magyar állami ösztöndíjas 

képzésben megállapított felvételi pontszám maximum 400 pont lesz - jelentette be 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. (...) Az első 600-ban az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, az első 900-ba a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és a legjobb ezer egyetem között szerepel a 

Semmelweis és a Debreceni Egyetem is - sorolta az eredményeket. 

http://tatabanyahirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-

felsooktatashoz 

https://infostart.hu/kulfold/2020/01/11/mar-potolhatatlan-ertekeket-veszelyeztet-a-viz-a-velencei-szent-mark-szekesegyhazban
https://infostart.hu/kulfold/2020/01/11/mar-potolhatatlan-ertekeket-veszelyeztet-a-viz-a-velencei-szent-mark-szekesegyhazban
https://infostart.hu/kultura/2020/01/11/sulyos-valtozasokat-okoz-az-agyban-a-digitalis-olvasas
https://infostart.hu/kultura/2020/01/11/sulyos-valtozasokat-okoz-az-agyban-a-digitalis-olvasas
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/01/11/mukodik-az-otletlada
http://tatabanyahirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
http://tatabanyahirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz


További megjelenés: 

 

- szentendrehirado.hu - 2020.01.11. 

Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz 

http://szentendrehirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-

a-felsooktatashoz 

- budakeszihirado.hu - 2020.01.11.  

Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz 

http://budakeszihirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-

a-felsooktatashoz 

- jaszberenyhirado.hu - 2020.01.11.  

Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz 

http://jaszberenyhirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-

a-felsooktatashoz 

- Rádió1 – Hírek 7:00 - 2020.01.10.  

Többen és kedvezőbb feltételekkel férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz 

- hvg.hu - 2020.01.10. 

Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak 

https://hvg.hu/itthon/20200110_educatio_kiallitas_palkovics_laszlo_osztondij 

- makronom.mandiner.hu - 2020.01.11.  

Palkovics: Harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak 

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200111_palkovics_harmadaval_nonek_a_fe

lsooktatasi_osztondijak 

- hrportal.hu - 2020.01.10.  

Nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak 

https://www.hrportal.hu/hr/nonek-a-felsooktatasi-osztondijak-20200109.html 

- szegedma.hu - 2020.01.10.  

Harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak  

https://szegedma.hu/2020/01/harmadaval-nonek-a-felsooktatasi-osztondijak 

- vasarhely24.com -2020.01.10.  

Harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak 

http://www.vasarhely24.com/belfold/harmadaval-nonek-a-felsooktatasi-

osztondijak 

- Katolikus Rádió - 2020.01.10. 

Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=0

1&mnap=10&mora=06&mperc=30 

http://szentendrehirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
http://szentendrehirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
http://budakeszihirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
http://budakeszihirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
http://jaszberenyhirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
http://jaszberenyhirado.hu/tobben-es-kedvezobb-feltetelekkel-ferhetnek-hozza-a-felsooktatashoz
https://hvg.hu/itthon/20200110_educatio_kiallitas_palkovics_laszlo_osztondij
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200111_palkovics_harmadaval_nonek_a_felsooktatasi_osztondijak
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200111_palkovics_harmadaval_nonek_a_felsooktatasi_osztondijak
https://www.hrportal.hu/hr/nonek-a-felsooktatasi-osztondijak-20200109.html
https://szegedma.hu/2020/01/harmadaval-nonek-a-felsooktatasi-osztondijak
http://www.vasarhely24.com/belfold/harmadaval-nonek-a-felsooktatasi-osztondijak
http://www.vasarhely24.com/belfold/harmadaval-nonek-a-felsooktatasi-osztondijak
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=01&mnap=10&mora=06&mperc=30
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=01&mnap=10&mora=06&mperc=30


 

vaol.hu - 2020.01.11. 

Dr. Kántor Gyöngyi, HR vezető otthon érzi magát Sárváron 

Dr. Kántor Gyöngyi profi HR-es, akinek javára váltak a kudarcai, mert ezek segítették ahhoz 

a céghez kerülni, ahol elemében érzi magát. A SáGa Foods Zrt. HR vezetője beszélt a 

pályájáról. (...) Felnőtt férfi dadogók megakadás-jelenségeit vizsgáltuk fMRI-vel. Az alkotó 

folyamat nem volt zökkenőmentes, ám miután eljutottam az ELTE BTK fonetikai tanszékén 

dr. habil. Bóna Judithoz, kilenc hónap alatt írtam 260 oldalt. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-kantor-gyongyi-hr-vezeto-otthon-erzi-

magat-sarvaron-3470547/ 

 

dehir.hu - 2020.01.10. 

Ismeretterjesztő filmsorozatot indít az ELTE 

Szélesvásznú kémia néven szórakoztató, ismeretterjesztő sorozat indít az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, amely magyar fehérjekutatók legújabb eredményeit mutatja be 

humoros, látványos filmes köntösben. 

http://www.dehir.hu/kultura/ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte/2020/01/10/ 

 

További megjelenés: 

 

- librarius.hu - 2020.01.11. 

Poénos film Csernus Imre szereplésével a fehérjekutatásról 

https://librarius.hu/2020/01/11/poenos-film-csernus-imre-szereplesevel-a-

feherjekutatasrol/ 

- hir.ma - 2020.01.10. 

Szélesvásznú kémia címmel ismeretterjesztő filmsorozatot indít az ELTE 

https://hir.ma/tudomany/szelesvasznu-kemia-cimmel-ismeretterjeszto-

filmsorozatot-indit-az-elte/754359 

- infostart.hu - 2020.01.10. 

Paródiával tanít a kémiát az ELTE ismeretterjesztő sorozata 

https://infostart.hu/tudomany/2020/01/10/parodiaval-tanit-a-kemiat-az-elte-

ismeretterjeszto-sorozata 

- origo.hu - 2020.01.10. 

Szélesvásznú kémia - ismeretterjesztő filmsorozatot indít az ELTE 

https://www.origo.hu/tudomany/20200110-szelesvasznu-kemia-cimmel-

ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte.html 

 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-kantor-gyongyi-hr-vezeto-otthon-erzi-magat-sarvaron-3470547/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-kantor-gyongyi-hr-vezeto-otthon-erzi-magat-sarvaron-3470547/
http://www.dehir.hu/kultura/ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte/2020/01/10/
https://librarius.hu/2020/01/11/poenos-film-csernus-imre-szereplesevel-a-feherjekutatasrol/
https://librarius.hu/2020/01/11/poenos-film-csernus-imre-szereplesevel-a-feherjekutatasrol/
https://hir.ma/tudomany/szelesvasznu-kemia-cimmel-ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte/754359
https://hir.ma/tudomany/szelesvasznu-kemia-cimmel-ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte/754359
https://infostart.hu/tudomany/2020/01/10/parodiaval-tanit-a-kemiat-az-elte-ismeretterjeszto-sorozata
https://infostart.hu/tudomany/2020/01/10/parodiaval-tanit-a-kemiat-az-elte-ismeretterjeszto-sorozata
https://www.origo.hu/tudomany/20200110-szelesvasznu-kemia-cimmel-ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte.html
https://www.origo.hu/tudomany/20200110-szelesvasznu-kemia-cimmel-ismeretterjeszto-filmsorozatot-indit-az-elte.html


- velvet.hu - 020.01.10. 

A nap videója: Pintér Tibor az ELTE vicces oktatóvideójában esik-kel 

https://velvet.hu/gumicukor/2020/01/10/pinter_tibor_csernus_imre_szelesvasznu_

kemia/ 

- blikk.hu - 2020.01.13.  

Oktatóanyag lett Pintér Tiborból az ELTE-n 

https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/oktatoanyag-lett-pinter-tiborbol-az-

elte-n/z3kc3h9 

- life.hu - 2020.01.13. 

Dr. Csernus Imre és Pintért Tibor együtt vezet át a kémia ösvényén 

https://www.life.hu/egeszseg/20200113-dr-csernus-imre-es-pintert-tibor-egyutt-

vezet-at-a-kemia-osvenyen-video.html 

- Blikk - 2020.01.14. (9.oldal) 

Piás Akhilleuszt alakít Pintér 

- Ripost - 2020.01.15. (4. oldal) 

Fehérjét alakít Tenya 

- Bors - 2020.01.15. (26. oldal) 

Egyetemi tananyag lett Pintér Tenya 

- ripost.hu - 2020.01.15.  

A fehérjék Achilles-sarka 

https://ripost.hu/eletmodi/a-feherjek-achilles-sarka-2242836/ 

- borsonline.hu - 2020.01.15. 

Egyetemi tananyag lett Pintér Tenya 

http://www.borsonline.hu/celeb/egyetemi-tananyag-lett-pinter-tenya/190443 

 

elteonline.hu - 2020.01.10. 

Rektor, kutató, családapa – Borhy Lászlóval beszélgettünk 

Rektorrá választása után készített legutóbb interjút Borhy László rektorral az ELTE Online. 

Azóta két és fél év telt el. Újra ellátogattunk az ELTE rektorához, aki vezetői feladatairól, 

az ELTE nemzetközi helyzetéről, a HÖK-kel való kapcsolatáról, az egyetemegyesítés 

kérdéséről és a családjáról mesélt nekünk. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/10/rektor-kutato-csaladapa-borhy-laszloval-

beszelgettunk 

 

 

 

 

https://velvet.hu/gumicukor/2020/01/10/pinter_tibor_csernus_imre_szelesvasznu_kemia/
https://velvet.hu/gumicukor/2020/01/10/pinter_tibor_csernus_imre_szelesvasznu_kemia/
https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/oktatoanyag-lett-pinter-tiborbol-az-elte-n/z3kc3h9
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http://www.borsonline.hu/celeb/egyetemi-tananyag-lett-pinter-tenya/190443
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/10/rektor-kutato-csaladapa-borhy-laszloval-beszelgettunk
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/10/rektor-kutato-csaladapa-borhy-laszloval-beszelgettunk


vaol.hu - 2020.01.10. 

Így lesz hódból szemléltető eszköz 

Sajnos sokszor megtörténik, hogy vadon élő, olykor ritka védett állatok esnek áldozatul a 

közúti forgalomnak. (...) 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. – Egy győri taxis ütötte el az eurázsiai hódot – meséli dr. meséli dr. Szinetár 

Csaba zoológus, főiskolai tanár. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/igy-lesz-hodbol-szemlelteto-eszkoz-

hatosagi-engedely-kell-a-preparalashoz-es-a-birtoklashoz-is-3477486/ 

 

InfoRádió - Aréna - 2020.01.10. 

Egyes szakértők szerint nem várható iráni megtorlás Kászim Szulejmáni 

likvidálásáért 

Megszólaló: Magyarics Tamás tanár, ELTE 

1. rész: https://www.youtube.com/watch?v=uUE5l6Pmhd4 

2. rész: https://www.youtube.com/watch?v=dUTFull8IeA 

 

Krónika - 2020.01.09. (1.,12. oldal) 

Megmérettetnek a „tudós diákok” 

A levegőszennyezés káros hatásaira, valamint a tudatos gyógyszerfogyasztásra szeretnék 

felhívni a figyelmet azok a kolozsvári középiskolások, akik részt vesznek a magyarországi 

ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen. (...) Rámutatott, továbbá a 

Márton Áron Szakkollégium, valamint dr. Mészáros Tamás igazgató meghívására idén 

nyáron a fiatalok előadóként részt vehetnek a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem által megszervezett Kárpát-medencei nyári egyetemen. 

 

Magyar Nemzet - 2020.01.14. (17. oldal) 

Korrajz evezőlapáttal és gitárral 

Eredetileg a Wichmann kocsma bezárásáról, a kultikussá vált vendéglátóhely történetéről 

tervezett filmet készíteni Kövessy Róbert dokumentumfilmes, a Pol Pot megye punkjai, a 

Pesti lányok és a Punktérítő című film rendezője, de az élet nem várt, szomorú fordulata 

miatt végül úgy határozott, hogy a Magyar lapát című szubkulturális korrajz egyben 

Wichmann Tamás többszörös világbajnok kajakkenus portréfilmjévé alakul. (...) Az ELTE 

nyelvészeti tanszéke közreműködő támogatását adta, és a Duna Televíziótól televíziós 

sugárzási szándéknyilatkozatot is kaptam – megpályázom újra, hiszen a nyelvjárás az 

egyik legfontosabb nemzeti kincsünk, a nemzeti hagyományainkhoz szorosan 

kapcsolódva. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/igy-lesz-hodbol-szemlelteto-eszkoz-hatosagi-engedely-kell-a-preparalashoz-es-a-birtoklashoz-is-3477486/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/igy-lesz-hodbol-szemlelteto-eszkoz-hatosagi-engedely-kell-a-preparalashoz-es-a-birtoklashoz-is-3477486/
https://www.youtube.com/watch?v=uUE5l6Pmhd4
https://www.youtube.com/watch?v=dUTFull8IeA


További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.14.  

Korrajz evezőlapáttal és gitárral 

https://magyarnemzet.hu/kultura/korrajz-evezolapattal-es-gitarral-7667039/ 

 

Napló - 2020.01.14. (12. oldal) 

Egyértelműen ember készítette 

Újabb föld alatti objektumot talált Tarsoly Péter barlangkutató a Velencei-hegység 

gránitjában a közelmúltban. Szabó István barlangásszal együtt járta be a 120 méter hosszú 

mesterséges üreget. A decemberben felfedezett Jantsky Béla-barlanggal együtt így már 

420 méterrel többet ismerünk a föld alatti Velencei-hegységről, mint korábban. (...) A 

napokban, természetesen Tarsoly Pétert követve szemlét tesznek, vizsgálatokat folytatnak 

a konzekvenciabarlangban többek között a Duna–Ipoly Nemzeti Park és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem hozzáértő munkatársai. 

 

Vas Népe - 2020.01.14. (12. oldal) 

Harry herceg brexitje  

II. Erzsébet királynő azért hívta Sandringham kastélyába a brit királyi család legmagasabb 

rangú tagjait, hogy megvitassák Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő jövőbeni 

helyzetét a családon és a monarchián belül. Londoni emberünket és az ELTE SEK 

anglisztika tanszékének oktatóját is megkérdeztük. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.01.13.  

Harry herceg brexitje 

https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/harry-herceg-brexitje-nem-az-elso-

eset-a-kiralyi-csaladban-3484329/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.01.14. 

A világ élvonalában vannak a magyar egyetemek 

Nyolc egyetemünk is szerepel az eddigi legsokszínűbb szempontrendszer alapján 

összeállított nemzetközi felsőoktatási rangsorban. (…) A globális helyezéseknél 

fontosabbnak tartja a tématerületi listákat az ELTE vezetése is. A THE összesített listáján a 

601–800 kategóriába sorolt intézmény az élettudományokban vagy a művészetekben 

például a top 400-ban szerepel, pszichológiában pedig a 251–300-as sávban, sőt a QS-

https://magyarnemzet.hu/kultura/korrajz-evezolapattal-es-gitarral-7667039/
https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/harry-herceg-brexitje-nem-az-elso-eset-a-kiralyi-csaladban-3484329/
https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/harry-herceg-brexitje-nem-az-elso-eset-a-kiralyi-csaladban-3484329/


rangsor régészeti területén már a 150. helyen áll. Darázs Lénárd általános rektorhelyettes 

azt mondja, fontos a folyamatos fejlődés, még a helyezések szinten tartásához is. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-vilag-elvonalaban-vannak-a-magyar-egyetemek-

7668161/ 

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Nemzet - 2020.01.14. (1.,4. oldal) 

Nyolc magyar egyetem került az élvonalba 

- infostart.hu - 2020.01.14. 

Így állnak nemzetközi összevetésben a magyar egyetemek 

https://infostart.hu/tudomany/2020/01/14/igy-allnak-nemzetkozi-osszevetesben-

a-magyar-egyetemek 

- szegedma.hu - 2020.01.14. 

A világ élvonalában vannak a magyar egyetemek 

https://szegedma.hu/2020/01/a-vilag-elvonalaban-vannak-a-magyar-egyetemek 

- Lokál extra XIV. kerület - 2020.01.16. (13. oldal) 

Öt magyar intézmény a világelitben 

- Lokál extra X. kerület - 2020.01.16. (13. oldal) 

Öt magyar intézmény a világelitben 

- Lokál extra IX. kerület - 2020.01.16. (13. oldal) 

Öt magyar intézmény a világelitben 

 

weborvos.hu - 2020.01.14.  

Magyar siker: előrelépés a rákkutatásban 

Kutatók vállvetve keresik a rákos megbetegedések ellenszereit és gyógymódjait, de 

érdemes tudni, hogy nem csak rajtuk múlik a daganatok megelőzése: a szervezet maga is 

kialakított különböző védekezési mechanizmusokat a káros sejtburjánzás ellen. Magyar 

kutatók most felfedezték az egyiket - írta a 24.hu. (…) Úgy gondoljuk, hogy általában 3-5 

olyan mutációnak kell összegyűlnie, ami előnyt biztosít a sejtnek, hogy jobban és 

gyorsabban osztódjon, mint a többi” – mondta el a 24.hu-nak Dr. Szöllősi Gergely (a 

képen), az MTA-ELTE „Lendület” Evolúciós Genomika Kutatócsoportjának vezetője, aki 

Grajzel Dániel biofizikus doktorandusszal és Derényi Imrével, az ELTE TTK Biológiai Fizika 

Tanszékének vezetőjével együtt fedezett fel egy olyan védekező mechanizmust, amellyel 

saját szöveteink harcolnak a mutációk ellen. 

https://weborvos.hu/lapszemle/magyar-siker-elorelepes-a-rakkutatasban-256727 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-vilag-elvonalaban-vannak-a-magyar-egyetemek-7668161/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-vilag-elvonalaban-vannak-a-magyar-egyetemek-7668161/
https://infostart.hu/tudomany/2020/01/14/igy-allnak-nemzetkozi-osszevetesben-a-magyar-egyetemek
https://infostart.hu/tudomany/2020/01/14/igy-allnak-nemzetkozi-osszevetesben-a-magyar-egyetemek
https://szegedma.hu/2020/01/a-vilag-elvonalaban-vannak-a-magyar-egyetemek
https://weborvos.hu/lapszemle/magyar-siker-elorelepes-a-rakkutatasban-256727


További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.01.13.  

Magyar siker: előrelépés a rákkutatásban 

https://24.hu/tudomany/2020/01/13/rak-daganat-szervezet-vedekezo-

mechanizmus-hierarchia-kuszobertek-sejtek-elte-mta-lendulet-magyar-kutatok/ 

- medicalonline.hu - 2020.01.15. 

Előrelépés a rákkutatásban 

http://medicalonline.hu/cikk/elorelepes_a_rakkutatasban 

 

baon.hu - 2020.01.13. 

Tatár folklórt kutat dr. Baksi Imre 

Dr. Baski Imre, a török nyelv tudományos kutatója volt a soron következő vendége a 

Bakér-parti dumaparti előadássorozatnak. (...) Az iskola elvégzését követően az MTA-ELTE 

Közép-ázsiai Kutatócsoportjának főmunkatársaként itthon és külföldön a színvonalas 

tudományos ismeretterjesztést helyeztem előtérbe. 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tatar-folklort-kutat-dr-baksi-imre-2401569/ 

 

elteonline.hu - 2020.01.13. 

Interjú Murai Lászlóval, a HÖOK elnökével 

Interjúsorozatunk következő részében a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának elnökével beszélgettünk. Gimnazistaként teljesen biztos voltam benne, 

hogy ELTE-s szeretnék lenni. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/13/szeretem-az-elte-t-mert-24-interju-murai-

laszloval-a-hook-elnokevel/ 

 

infostart.hu - 2020.01.13. 

Magyarics Tamás: ha Joe Biden lesz Donald Trump kihívója, ez lesz a recept 

Az Egyesült Államok elnökének volt ideje megfontolni a Kászim Szulejmáni elleni csapást, 

a világ vezető katonai hatalma pedig a válaszcsapásról is időben értesült az ELTE 

egyetelmi tanára szerint; Magyarics Tamás Joe Bident tartja Donald Trump legerősebb 

kihívójának. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/01/13/magyarics-tamas-ha-joe-biden-lesz-donald-

trump-kihivoja-ez-lesz-a-recept 
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https://infostart.hu/kulfold/2020/01/13/magyarics-tamas-ha-joe-biden-lesz-donald-trump-kihivoja-ez-lesz-a-recept
https://infostart.hu/kulfold/2020/01/13/magyarics-tamas-ha-joe-biden-lesz-donald-trump-kihivoja-ez-lesz-a-recept


u-szeged.hu - 2020.01.13. 

Arany Rigó díj az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézetének 

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Arany Rigó díjjal ismerte el a 2019-es év vizsgahelye, az 

SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet munkáját. A 2002-ben alapított intézet hat 

nyelven szervez kurzusokat az érdeklődők számára. 

https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-januar/arany-rigo-dij-szte 

 

További megjelenés: 

 

- szegedma.hu - 2020.01.14. 

Arany Rigó-díjat kapott az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete 

https://szegedma.hu/2020/01/arany-rigo-dijat-kapott-az-szte-idegennyelvi-

kommunikacios-intezete 

- Délmagyarország - 2020.01.16. (2. oldal) 

Ahol a legjobb nyelvvizsgázni 

- Délmagyarország - 2020.01.13. (4. oldal) 

Szegeden a legjobb nyelvvizsgázni  

 

mta.hu - 2020.01.13. 

Bekapcsolták a Cheops űrtávcső műszereit – A cél Földhöz hasonló bolygók 

felfedezése 

A hozzánk legközelebbi exobolygók alaposabb vizsgálatára indították 2019. december 

18-án a Cheops űrtávcsövet, az Európai Űrügynökség legújabb kutatószondáját. (...) A 

Cheops programjában a miskolci Admatis Kft., továbbá a CSFK Konkoly Thege Miklós 

Csillagászati Intézet és az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium vesz részt. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/bekapcsoltak-a-cheops-urtavcso-muszereit-a-cel-

foldhoz-hasonlo-bolygok-felfedezese-110249 

 

További megjelenés: 

 

- infovilag.hu - 2020.01.13. 

Földhöz hasonló bolygó kerestetik: bekapcsolták a Cheops űrtávcső műszereit 

https://infovilag.hu/foldhoz-hasonlo-bolygo-kerestetik-bekapcsoltak-a-cheops-

urtavcso-muszereit/ 
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- 168ora.hu - 2020.01.13. 

Bekapcsolták a Cheops űrtávcső műszereit, keresik a Földhöz hasonló 

bolygókat 

https://168ora.hu/tudas/urkutatas-mta-europai-urugynokseg-magyar-

tudomanyos-akademia-csillagaszat-bolygok-180296 

- nepszava.hu - 2020.01.13. 

Földhöz hasonló bolygókat keres a Cheops űrtávcső 

https://nepszava.hu/3063309_foldhoz-hasonlo-bolygokat-keres-a-cheops-

urtavcso-video 

- 24.hu - 2020.01.13. 

Bekapcsolták a Föld-szerű bolygókat kereső űrtávcső műszereit 

https://24.hu/tudomany/2020/01/13/cheops-urtavcso-bekapcsolas-europai-

urugynokseg/ 

- index.hu - 2020.01.13. 

Elkezdhet bolygókra vadászni a Cheops űrtávcső 

https://index.hu/techtud/2020/01/13/elkezdhet_bolygokra_vadaszni_a_cheops_ur

tavcso/ 

- forbes.hu - 2020.01.13. 

Részben magyar szakemberek építették azt az űrtávcsövet, amivel a Földhöz 

hasonló bolygókat fedezhetnek föl  

https://forbes.hu/uzlet/reszben-magyar-szakemberek-epitettek-azt-az-

urtavcsovet-amivel-a-foldhoz-hasonlo-bolygokat-fedezhetnek-fol/ 

- m1 - Ma délelőtt - 2020.01.14. 

Bekapcsoltak a Cheops nevű űrtávcső műszereit 

https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2020-01-14-i-adas/ 

- insiderblog.hu - 2020.01.14. 

Bekapcsolták a Cheops űrtávcső műszereit 

http://insiderblog.hu/blogzine/2020/01/14/bekapcsoltak-a-cheops-urtavcso-

muszereit/ 

- eszakhirnok.com - 2020.01.14.  

A 56 kg tömegű műszerben 1,2 kilogrammnyi miskolci alkatrész került a 

világűrbe 

https://www.eszakhirnok.com/miskolc/92683-2020-01-14-06-25-27.html 
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- vaol.hu - 2020.01.16. 

A Földhöz hasonló bolygókat keresnek – Szombathelyi csillagász munkája is 

benne van a kutatószondában 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-foldhoz-hasonlo-bolygokat-

keresnek-szombathelyi-csillagasz-munkaja-is-benne-van-a-kutatoszondaban-

3489993/ 

 

Magyar Hírlap - 2020.01.15. (12. oldal) 

Filmközpontúság és finomhangolás 

Újabb kiadvánnyal bővült a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és 

Módszertani Kutatóintézetének portfóliója. Az új lexikon időrendben haladva, 1912-től 

indulva a legfontosabb magyar filmekről, a tervek szerint ötszáz alkotásról tesz közzé 

szócikkeket. (...) A virtuális lexikont annak főszerkesztője, Gelencsér Gábor, az ELTE 

filmtörténésze mutatta be részletesebben a szakma és a sajtó képviselőinek. 

 

További megjelenés: 

 

- m1 – Híradó 21:00 - 2020.01.14. 

Online filmlexikont indított a Magyar Művészeti Akadémia 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-14-i-adas-16/ 

- m1 – Híradó 14:00 - 2020.01.14. 

Bemutatták a filmkultúra legfontosabb alkotásait felvonultató online 

lexikont 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-14-i-adas-10/ 

- Kossuth Rádió – Krónika 15:00 - 2020.01.15. 

A magyar filmeket bemutató online lexikon érhető el az interneten 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-15_15-00-

00&enddate=2020-01-15_15-18-00&ch=mr1 

- magyarhirlap.hu - 2020.01.15.  

Filmközpontúság és finomhangolás 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200114-filmkozpontusag-es-

finomhangolas 
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Népszava - 2020.01.15. (3. oldal) 

Emberéletekben mérhető a szűkös finanszírozás 

A huszonegyedik század eddig a lemaradásról szólt a magyar egészségügy számára – 

derült ki az Egészségügy öt dimenzióban című keddi konferencián Orosz Éva, az ELTE 

professzora előadásából. 

 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.01.15. 

Az egészségügy év eleji mérlege 

http://medicalonline.hu/cikk/az_egeszsegugy_ev_eleji_merlege 

- weborvos.hu - 2020.01.14. 

Óriási pénzek a sportra, az egészségügy csak kullog 

https://weborvos.hu/egeszsegpolitika/oriasi-penzek-a-sportra-az-egeszsegugy-

csak-kullog-256746 

- napi.hu - 2020.01.14. 

Dermesztő számok a magyar egészségügyről 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/egeszsegugy-kozkiadas-politikai-

prioritas-halalozas.698395.html 

- nepszava.hu - 2020.01.14. 

Elvesztett emberéletekben mérhető az egészségügy szűkös finanszírozása 

https://nepszava.hu/3063541_elvesztett-embereletekben-merheto-az-

egeszsegugy-szukos-finanszirozasa 

- 24.hu - 2020.01.15. 

Egy városnyi magyar hal bele a pénzhiányba 

https://24.hu/belfold/2020/01/15/halal-egeszsegugy-penzhiany/ 

- nyugatifeny.hu - 2020.01.15. 

Évente egy városnyi magyar hal bele, hogy nincs elég pénz az 

egészségügyben 

http://nyugatifeny.hu/2020/01/15/evente-egy-varosnyi-magyar-hal-bele-hogy-

nincs-eleg-penz-az-egeszsegugyben 

- penzcentrum.hu - 2020.01.15. 

Megelőzhető lett volna több tízezer magyar halála: súlyos látlelet a hazai 

egészségügyről 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/megelozheto-lett-volna-tobb-tizezer-

magyar-halala-sulyos-latlelet-a-hazai-egeszsegugyrol.1087401.html 

- civilhetes.net - 2020.01.15. 
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6 év alatt, majdnem 300 ezer ember halt meg Magyarországon megelőzhető 

vagy kezelhető betegségben 

https://civilhetes.net/6-ev-alatt-majdnem-300-ezer-ember-halt-meg-

magyarorszagon-megelozheto-vagy-kezelheto-betegsegben 

- szakszervezetek.hu - 2020.01.16. 

Elvesztett emberéletekben mérhető az egészségügy szűkös finanszírozása 

https://szakszervezetek.hu/hirek/21108-elvesztett-embereletekben-merheto-az-

egeszsegugy-szukos-finanszirozasa 

 

Computerworld - 2020.01.15. (8., 9. oldal) 

Beszédes adatok 

Jóllehet a big data hasznosításában óriási szerep jut a gépi adatfeldolgozásnak és a 

mesterséges intelligenciának, elméleti alapok és emberi kreativitás nélkül bizonytalan a 

következtetések helyessége. Kritikus esetben akár emberéletekbe is kerülhet a pusztán 

algoritmusok által hozott eredmény. (…) Tényleg beszélhetünk-e arról, hogy mostantól 

nincs szükség teóriákra, elméleti kiindulópontra? – tette fel a kérdést Koltai Júlia, az ELTE 

adjunktusa, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.  

 

Dunaújvárosi Hírlap - 2020.01.15. (16. oldal) 

DTSE: kis egyesület nagy eredményekkel 

A Magyar Triatlon Szövetség a múlt héten szombaton az ELTE lágymányosi campusán 

tartotta éves díjátadó ünnepségét, amelyen az éves ranglistaelsőket is díjazták.  

 

További megjelenés: 

 

- duol.hu - 2020.01.14.  

DTSE: kis egyesület, nagy eredményekkel  

https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/dtse-kis-egyesulet-nagy-eredmenyekkel-

3189039/ 

- Észak-Magyarország - 2020.01.15. (9. oldal) 

Gálán díjazott újvárosi triatlonosok 

- jku.hu - 2020.01.16.  

Aranyjelvényes ifjú triatlonosok 

http://jku.hu/2020/01/16/aranyjelvenyes-ifju-triatlonosok/ 
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Vas Népe - 2020.01.15. (14. oldal) 

Iskolás tornászok megyei döntője  

Csütörtökön az ELTE Bolyai-iskola tornacsarnokában rendezik meg a 2019/2020-as tanév 

B kategóriás torna-diákolimpia Vas megyei döntőjét. Az I. korcsoportosok kezdenek 13 

órától, majd 14.30-tól a II. korcsoportosok következnek. A III–IV. korcsoportosok versenye 

pedig 16 órakor rajtol. 

 

Vas Népe - 2020.01.15. (4. oldal) 

Egyetemi nyílt nap  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja nyílt napot rendez 

január 22-én. Kezdés: 13 órakor a díszteremben. 

 

24 óra - 2020.01.15. (6. oldal) 

Elismerik Prokopp Máriát 

Prokopp Máriának, az ELTE professzorának életét a magyar és az egyetemes kultúra 

ápolása határozza meg. Fáradhatatlanul ismerteti meg hallgatóival a reneszánsz 

mestereket, a kora középkori építészetet és freskóművészetet. 

 

Zuglói lapok - 2020.01.15. (8. oldal) 

Jubileumi év a radnótiban 

Mivel a korábbi vezető megbízatása lejárt, új igazgató került az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Gimnázium és Általános iskola élére. Láng Györgynek már az első évben becses 

feladat jutott, az intézmény jubileumi tanévének koordinálása. A Cházár András utcai alma 

mater ugyanis 60 éve vette fel a magyar költő nevét. 

 

eduline.hu - 2020.01.14. 

Továbbra is komoly probléma az informatikushiány - mit tehetnek az egyetemek? 

Egyre többen jelentkeznek informatikusképzésre, és ami nagyon fontos, hogy az első 

helyes jelentkezések száma is emelkedik - mondta el egy interjúban Horváth Zoltán, az 

ELTE Informatikai Karának dékánja. 

 

eduline.hu - 2020.01.14.  

Megszűnik a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy: mi lesz a tanárokkal? 

Hartai László, az ELTE Filmtudomány tanszékének alapító oktatója a lapnak azt mondta: 

az, hogy a tantárgy tartalma más tárgyakba kerül, csak "retorikai fogás", ehhez ugyanis a 

többi tanár továbbképzésére és tananyag-, illetve módszertani fejlesztésre lenne szükség.  

 



További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.01.14.  

Kivennék az órarendből a tudatos médiahasználatra tanító tantárgyat 

https://index.hu/belfold/2020/01/14/mediaismeret_tantargy_oktatas/ 

 

hvg.hu - 2020.01.14. 

Nem bír a kamaszokkal? Ismerje meg jobban őket! 

Kamaszéletmód Magyarországon címmel jelent meg az Iskoláskorúak 

Egészségmagatartása című kutatás legújabb jelentése, melyet az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai kar HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) kutatócsoportja az 

Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben 1985 óta végez.  

https://hvg.hu/elet/20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek 

 

index.hu - 2020.01.14. 

A természet dühöngése kimaxolva: vulkánkitörés villámokkal 

Január 12-én vasárnap, helyi idő szerint kora délután kitört Fülöp-szigetek egyik 

legveszélyesebb tűzhányója, a Manilától 65 kilométer távolságra lévő Taal vulkán. (...) (A 

szerző geológus, vulkánkutató, az MTA levelező tagja, az ELTE Kőzettan-Geokémiai 

tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ELTE Vulkanológiai 

Kutatócsoportjának vezetője) 

 

klubradio.hu - 2020.01.14. 

A magyarok is elveszíthetik a tengert 

Mivel Magyarországnak nincsen tengerpartja, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 

bennünket nem érint igazán a bolygó legnagyobb vizeinek szennyezettsége, pedig 

napjainkra minden ország számára égető kérdéssé vált a rekordméretű 

környezetszennyezés és annak utóhatásai – erről beszélt Farkas János kutató, a Magyar 

Tengerbiológiai Társaság alelnöke. Az ELTE adjunktusa elöljáróban elmondta, a Magyar 

Tengerbiológia Társaság azért alakult, hogy a téma iránt érdeklődőknek lehetőséget 

nyújtson közelebbről is megismerni az óceánokat, azok élővilágát. 

https://www.klubradio.hu/adasok/a-magyarok-is-elveszithetik-a-tengert-110677 

 

origo.hu - 2020.01.14. 

Több évtizedes rejtélyt oldottak meg magyar tudósok 

Dr. Pál Gábor, az ELTE TTK Biokémiai Tanszékének docense vezetésével felfedezték, hogy 

a számos, súlyos betegséget okozó mikroba által termelt ekotin nevű fehérje az 

https://index.hu/belfold/2020/01/14/mediaismeret_tantargy_oktatas/
https://hvg.hu/elet/20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek
https://www.klubradio.hu/adasok/a-magyarok-is-elveszithetik-a-tengert-110677


immunrendszer védekező mechanizmusait kijátszva képessé teszi a kórokozót arra, hogy 

életben maradjon a vérben. 

 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.01.14. 

Magyar kutatók felfedezése segíthet megérteni a baktériumokat 

https://24.hu/tudomany/2020/01/14/mikroba-immunrendszer-bakterium-ekotin-

feherje/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.01.14. 

Magyar kutatók fedezték fel, hogyan blokkolják az immunrendszerünket a 

támadó mikrobák 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/magyar-kutatok-fedeztek-fel-hogyan-

blokkoljak-az-immunrendszerunket-a-tamado-mikrobak/ 

 

24.hu - 2020.01.14. 

Lehet egy kutya öngyilkos? 

Egyetlen kutya sem követ el öngyilkosságot, de akkor miért veti magát a mélybe több 

állat is egy skót hídról, vagy ugrik ki emeleti ablakokból? Rossz döntésekről, tévedésekről, 

azaz balesetekről van szó, és persze felelőtlen gazdikról. (...) Dr. Pongrácz Péter etológust, 

az ELTE Etológia Tanszékének docensét kérdeztük. Öngyilkos csak az lehet, aki tisztában 

van a halál jelentésével, fel tudja fogni mit jelent, ha meghal. 

https://24.hu/tudomany/2020/01/14/lehet-egy-kutya-ongyilkos/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.01.16. (16. oldal) 

Gyógyszermaradványokat von ki a szennyvízből a különleges hazai eljárás 

Egyszerűen üzemeltethető víztisztítási eljárást fejlesztettek ki az ELTE kutatói. A módszer 

kistelepüléseken a már biológiai úton megtisztított szennyvizek szerves 

mikroszennyezőinek eltávolítására és fertőtlenítésére alkalmas. (…) Az ELTE 

Természettudományi Karán Záray Gyula professzor vezette konzorcium a biológiai úton 

tisztított szennyvizek, potenciálisan környezeti veszélyt jelentő szerves 

mikroszennyezőinek (például gyógyszermaradványok) csökkentésére vállalkozott. 
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168 óra - 2020.01.16.( 4., 20., 22., 23. oldal) 

Folyóiratpiac: egyenlők és még egyenlőbbek  

A folyóiratok nemcsak a műhelyek megnyilvánulási fórumai, hanem maguk a közös 

gondolkodás műhelyei is – erősítette meg lapunknak Margócsy István irodalomtörténész, 

az ELTE nyugalmazott tanszékvezetője, a 2000 című folyóirat szerkesztője.  

 

Zalai Hírlap - 2020.01.16. (4. oldal) 

Csontváry és kora 

(…) Ezután dr. Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, főiskolai docens tájékoztatott a 

szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ művészeti képzéseiről, mely iránt az Adyban 

zajló vizuális képzésben részt vevők érdeklődnek. 

 

24 óra - 2020.01.16. (3. oldal) 

Szerződést írt alá a város és az ELTE 

Komáromba kerül a régészeti tanszék tudásközpontja 

Szerda délután dr. Molnár Attila polgármester a város nevében írt alá együttműködési 

megállapodást az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészeti tanszékével. Az intézményt 

dr. Borhy László régész, az egyetem rektora képviselte. 

 

További megjelenés: 

 

- kemma.hu - 2020.01.15.  

Tovább mélyítette régészeti kapcsolatát az ELTE Komárommal 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/tovabb-melyitette-regeszeti-

kapcsolatat-az-elte-komarommal-2001738/ 

- bumm.sk - 2020.01.16. 10:55:00 

Felkerült a felsőoktatás térképére Dél-Komárom 

https://www.bumm.sk/regio/2020/01/16/felkerult-a-felsooktatas-terkepere-del-

komarom 

 

magyarhang.org - 2020.01.15.  

Katasztrófába torkollott a nagy amerikai demokráciaexport 

Hasonlóan látja az amerikai demokráciaexport sikertelenségét Magyarics Tamás Amerika-

szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, aki emlékeztetett: az Egyesült 

Államok alapvetően a felvilágosodás gyermeke, ennek megfelelően ott racionálisan 

gondolkodnak.  
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https://magyarhang.org/kulfold/2020/01/15/katasztrofaba-torkollott-a-nagy-amerikai-

demokraciaexport/ 

 

További megjelenés: 

 

- mandiner.hu - 2020.01.16. 

Mire jutottak a demokrácia exportjával a Közel-Keleten? 

https://mandiner.hu/cikk/20200116_demokraciaexport 

 

origo.hu - 2020.01.15. 

Ha felébred a Kárpát-medence vulkánja, az pusztító lesz 

Dr. Harangi Szabolcs, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének igazgatója 

kutatótársaival a Kárpát-medence legfiatalabb vulkánjának, a Székelyföldön található 

Csomád vulkán magmatárolóját és a 30 ezer évvel ezelőtti utolsó kitöréséből származó 

törmelékanyagait vizsgálja, hogy egy nem teljesen kizárható újabb kitörés esetleges 

előjeleit idejében felismerhessék. 

https://www.origo.hu/tudomany/20200115-a-karpatmedence-legutobbi-

vulkankitoreseinek-nyomaban.html 

 

További megjelenés: 

 

- hirmondo.ro - 2020.01.16. 

Nagy pusztítással fog járni, ha egyszer felébred a Csomád-vulkán 

https://www.hirmondo.ro/tudomany/nagy-pusztitassal-fog-jarni-ha-egyszer-

felebred-a-csomad-vulkan/ 

 

sokszinuvidek.24.hu - 2020.01.15. 

A fehér hollónál is ritkább albínó madarakat találtak a Pilisben 

A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai 

Csoportja együttműködése keretében a Szentendrei Erdészet területén lévő Málnás-

hegyen hosszú idő óta folynak az erdőhöz kötődő madarak, így az örvös légykapók 

életmódját is célzó kutatások. 

https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2020/01/15/feher-hollo-albino-madar-

orvos-legykapo/ 

 

További megjelenés: 
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- hellovidek.hu - 2020.01.15. 

Nem hittek a szemüknek: ritka albínó állatokat találtak a Pilisben 

https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/01/15/nem-hittek-a-szemuknek-ritka-

albino-allatokat-talaltak-a-pilisben 

- blikk.hu - 2020.01.15. 

Ritkább, mint a fehér holló? Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/albino-orvos-legykapok-szulettek-a-

pilisben/4lw9sme 

- 24.hu - 2020.01.15. 

Ritka albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://24.hu/tudomany/2020/01/15/albino-legykapo-fiokak-madarak-pilis/ 

- ripost.hu - 2020.01.15. 

Rendkívül ritka albínó madarakat találtak a Pilisben 

https://ripost.hu/politik/insider/rendkivul-ritka-albino-madarakat-talaltak-a-

pilisben-2244765/ 

- ma.hu - 2020.01.15. 

Albínó örvös légykapók keltek ki a Pilisben 

http://www.ma.hu/belfold/339644/Albino_orvos_legykapok_keltek_ki_a_Pilisben 

- index.hu - 2020.01.15. 

Rendkívül ritka jelenség: albínó légykapókat találtak a Pilisben 

https://index.hu/belfold/2020/01/15/rendkivul_ritka_jelenseg_albino_legykapokat

_talaltak_a_pilisben/ 

- agrotrend.hu - 2020.01.15. 

Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://www.agrotrend.hu/hireink/albino-orvos-legykapok-szulettek-a-pilisben 

- azallatisember.blogstar.hu - 2020.01.15. 

Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://azallatisember.blogstar.hu/2020/01/15/albino-orvos-legykapok-szulettek-

a-pilisben/88946/ 

- hir.ma - 2020.01.15. 

Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/albino-orvos-legykapok-szulettek-

a-pilisben/754517 

- gyorplusz.hu - 2020.01.15. 

Albínó fiókák a Pilisben 

https://www.gyorplusz.hu/egyeb/albino-fiokak-a-pilisben/ 
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- forestpress.hu - 2020.01.16. 

Ritkább, mint a fehér holló? 

http://forestpress.hu/hu/index.php/allati/34534-ritkabb-mint-a-feher-hollo-

forestpress 

- hvg.hu - 2020.01.17. 

1982 óta talán először albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://hvg.hu/tudomany/20200117_albino_orvos_legykapok_pilisi_parkerdo 

- infoesztergom.hu - 2020.01.16. 

Albínó örvös légykapók jöttek a világra a Pilisben 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:albino-orvos-legykapok-

szulettek-a-pilisben-2020-01-16-070800 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.01.16. 

Albínó örvös légykapók jöttek a világra a Pilisben 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:albino-orvos-legykapok-

szulettek-a-pilisben-2020-01-16-070800 

- infodebrecen.hu - 2020.01.16. 

Albínó örvös légykapók jöttek a világra a Pilisben 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:albino-orvos-legykapok-

szulettek-a-pilisben-2020-01-16-070800 

- infotatabanya.hu - 2020.01.16. 

Albínó örvös légykapók jöttek a világra a Pilisben 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:albino-orvos-legykapok-

szulettek-a-pilisben-2020-01-16-070800 

- magyarmezogazdasag.hu - 2020.01.16. 

Ritkább, mint a fehér holló? Albínó örvös légykapók a Pilisben 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/01/16/ritkabb-mint-feher-hollo-albino-

orvos-legykapok-pilisben 

- noizz.hu - 2020.01.16. 

37 év alatt először találtak albínó légykapókat a Pilisben 

https://noizz.hu/most/37-ev-alatt-eloszor-talaltak-albino-legykapokat-a-

pilisben/bkdnl6l 

- femina.hu - 2020.01.16. 

Meglepő látvány fogadta a kutatókat, amikor kikeltek a madártojások a Pilisi 

Parkerdőben 

https://femina.hu/terasz/albino-madar/ 
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- ringmagazin.hu - 2020.01.16. 

Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

https://www.ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4

1980:albino-oervoes-legykapok-szuelettek-a-

pilisben&catid=68:pasztazo&Itemid=495 

 

szombathelyi7.hu - 2020.01.15.  

Nyílt nap 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja 2020. január 22-én, 

szerdán 13 órától nyílt napot tart, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

http://szombathelyi7.hu/hirportal/okos/11615-nyilt-nap 

 

vaol.hu - 2020.01.15. 

Hét hónapos kisfiával az ölében vizsgázott Szombathelyen az egyik hallgató 

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ osztotta meg facebook oldalán az alábbi bejegyzést. 

(...) A posztból kiderül az is, hogy a kisfiú az őszi félévben is anyukájával tartott az órákra. 

Levente vizsga alatt is jól viselkedett, és elvarázsolt mindenkit, aki megfordult körülötte. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/het-honapos-kisfiavalaz-oleben-vizsgazott-

szombathelyen-az-egyik-hallgato-3487755/ 

 

További megjelenés: 

 

- nyugat.hu - 2020.01.15. 

Hét hónapos babájával vizsgázott egy hallgató az ELTE SEK-en 

https://www.nyugat.hu/cikk/het_honapos_babajaval_vizsgazott_egy_hallgato_az_e

n 

- hvg.hu - 2020.01.15. 

Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy anyuka az ELTE-n 

https://hvg.hu/elet/20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_E

LTEn 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.01.15. 

Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy anyuka az ELTE-n 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/het-honapos-kisfiaval-vizsgazott-egy-

anyuka-az-elte-n/ 

- 24.hu - 2020.01.15. 

Hét hónapos fiával vizsgázott egy hallgató az ELTE-n 
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https://24.hu/belfold/2020/01/15/elte-savaria-egyetemi-kozpont-het-honapos-

csecsemo-vizsga/ 

- 168ora.hu - 2020.01.15. 

Hét hónapos fiával a kezében szigorlatozott egy tanító szakos anya az ELTE-

n 

https://168ora.hu/itthon/vizsga-szigorlat-csaladanya-elte-180450 

- hvg.hu - 2020.01.16. 

Hét hónapos babájával vizsgázott Szombathelyen az egyetemista 

https://hvg.hu/elet/20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_

az_egyetemista_foto 

- nlc.hu - 2020.01.16. 

Imádnivaló: a 7 hónapos Levente már vizsgázni jár édesanyjával az egyetemre 

https://nlc.hu/csalad/20200116/baba-csalad-csecsemo-elte-vizsga-szigorlat/ 

- atv.hu - 2020.01.16. 

Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy hallgató az ELTE-n 

http://www.atv.hu/belfold/20200116-het-honapos-kisfiab 

- blikk.hu - 2020.01.16. 

A kisfiával együtt vizsgázott az ELTE egyik hallgatója 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kisfiaval-egyutt-vizsgazott-az-elte-egyik-

hallgatoja/h2mdfsn 

- eduline.hu - 2020.01.16. 

Családbarát vizsga az ELTE-n: ölében kisfiával vizsgázott egy levelezős 

hallgató  

http://eduline.hu/felsooktatas/20200116_gyerekkel_diplomazott_hallgato 

- ugytudjuk.hu - 2020.01.16. 

Hét hónapos kisfiával ment szigorlatra egy szombathelyi hallgató 

https://ugytudjuk.hu/cikk/het-honapos-fiaval-ment-szigorlatra-egy-

szombathelyi-hallgato 

- Bors -  2020.01.16. (24. oldal) 

Babával vizsgázott 

 

444.hu - 2020.01.15. 

Az ötödikes gyerekek harmada arra panaszkodik, hogy állandóan fáradtnak érzi 

magát 

A legutóbbi, 2018-as adatfelvételt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végezték, 

nagyjából hatezer ötödikes, hetedikes, kilencedikes és tizenegyedikes diákot vontak be, 

fele-fele arányban fiúkat és lányokat. Kedden mutatták be a fontosabb eredményeket, 
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amiből először is kiderült, hogy gyümölcs- és zöldségfronton bizony nem állunk valami 

jól, nem beszélve a rendes reggelizésről. Az adatok szerint 2014-hez képest kevesebb 

iskolás eszik mindennap gyümölcsöt és zöldséget, és 48 helyett már csak 42 százalékuk 

szokott minden tanítási napon rendesen reggelizni. 

https://444.hu/2020/01/15/az-otodikes-gyerekek-harmada-arra-panaszkodik-hogy-

allandoan-faradtnak-erzi-magat 

 

További megjelenés: 

 

- weborvos.hu - 2020.01.15. 

Kamaszéletmód Magyarországon - a legfrissebb eredmények 

https://weborvos.hu/hirek/kamaszeletmod-magyarorszagon-a-legfrissebb-

eredmenyek-256763 

- nlc.hu - 2020.01.15. 

Kutatás: túlsúlyosak és kimerültek a magyar iskolások 

https://nlc.hu/eletmod/20200115/felmeres-kutatas-iskolaskor-mentalis-

egeszseg-egeszseges-taplalkozas/ 

- eduline.hu - 2020.01.15. 

Friss felmérés: az általános iskolás gyerekek közel harmada fáradtnak érzi 

magát 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200115_Az_iskolas_gyerekek_24_szazalekanak_ma

r_megfordult_a_fejeben_az_ongyilkossag_gondolata 

- magyarhirlap.hu - 2020.01.15. 

Így élnek a magyar kamaszok 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200116-igy-elnek-a-magyar-kamaszok 

- Magyar Hírlap - 2020.01.15. (14. oldal) 

Így élnek a magyar kamaszok 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.01.16. 

Romlott a magyar kamaszok egészségi állapota 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/romlott-a-magyar-kamaszok-egeszsegi-

allapota/ 

- index.hu - 2020.01.16. 

Romlott a magyar kamaszok állapota 

https://index.hu/techtud/2020/01/16/romlott_a_magyar_kamaszok_allapota/ 

 

 

 

https://444.hu/2020/01/15/az-otodikes-gyerekek-harmada-arra-panaszkodik-hogy-allandoan-faradtnak-erzi-magat
https://444.hu/2020/01/15/az-otodikes-gyerekek-harmada-arra-panaszkodik-hogy-allandoan-faradtnak-erzi-magat
https://weborvos.hu/hirek/kamaszeletmod-magyarorszagon-a-legfrissebb-eredmenyek-256763
https://weborvos.hu/hirek/kamaszeletmod-magyarorszagon-a-legfrissebb-eredmenyek-256763
https://nlc.hu/eletmod/20200115/felmeres-kutatas-iskolaskor-mentalis-egeszseg-egeszseges-taplalkozas/
https://nlc.hu/eletmod/20200115/felmeres-kutatas-iskolaskor-mentalis-egeszseg-egeszseges-taplalkozas/
http://eduline.hu/kozoktatas/20200115_Az_iskolas_gyerekek_24_szazalekanak_mar_megfordult_a_fejeben_az_ongyilkossag_gondolata
http://eduline.hu/kozoktatas/20200115_Az_iskolas_gyerekek_24_szazalekanak_mar_megfordult_a_fejeben_az_ongyilkossag_gondolata
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200116-igy-elnek-a-magyar-kamaszok
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/romlott-a-magyar-kamaszok-egeszsegi-allapota/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/romlott-a-magyar-kamaszok-egeszsegi-allapota/
https://index.hu/techtud/2020/01/16/romlott_a_magyar_kamaszok_allapota/


- feol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.feol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3495408/ 

- teol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.teol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

2121126/ 

- veol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.veol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3273582/ 

- bama.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.bama.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai-2225898/ 

- zaol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.zaol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3569088/ 

- duol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.duol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3190839/ 

- beol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.beol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

2437272/ 

- szon.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://szon.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3631335/ 

- kemma.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.kemma.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai-2002275/ 
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- szoljon.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai-2142126/ 

- baon.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.baon.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

2411823/ 

- heol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.heol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

2163858/ 

- sonline.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.sonline.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai-2039916/ 

- kisalfold.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai-6728550/ 

- vaol.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.vaol.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3489336/ 

- haon.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://haon.hu/eletstilus/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-

3784074/ 

- gyorplusz.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai/ 

- origo.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai 

https://www.origo.hu/itthon/20200116-magyar-hirlap-romlottak-a-magyar-

kamaszok-etkezesi-szokasai-egeszsegiallapotmutatoi.html 
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- demokrata.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a kamaszok étkezési szokásai 

https://demokrata.hu/eletmod/romlottak-a-kamaszok-etkezesi-szokasai-196266/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai, egészségiállapot-mutatói 

https://magyarnemzet.hu/belfold/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-

szokasai-egeszsegiallapot-mutatoi-7678040/ 

- hirado.hu - 2020.01.16. 

Romlottak a magyar kamaszok étkezési szokásai és egészségiállapot-mutatói 

https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/01/16/romlottak-a-

magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-es-egeszsegiallapot-mutatoi 

- 168ora.hu - 2020.01.16. 

Rosszabbul élnek a magyar kamaszok, mint négy éve: egyre kevesebben 

reggeliznek és végeznek testmozgást, fáradtak és levertek 

https://168ora.hu/itthon/felmeres-egeszseg-taplalkozas-kamaszok-180478 

- eduline.hu - 2020.01.16. 

Friss felmérés: a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200116_egeszseges_eletmod_felmeres 

- penzcentrum.hu - 2020.01.16. 

Súlyos dolog derült ki a magyar fiatalokról: ezért lesz rosszabb az egészségük 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/sulyos-dolog-derult-ki-a-magyar-

fiatalokrol-ezert-lesz-rosszabb-az-egeszseguk.1087455.html 

- medicalonline.hu - 2020.01.16. 

Fáradtak, ingerlékenyek és kedvetlenek a kamaszok 

http://medicalonline.hu/cikk/faradtak__ingerlekenyek_es_kedvetlenek_a_kamaszo

k 

 

bajainapilap.hu - 2020.01.08. 

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. 

 

További megjelenés: 

 

- nyiregyhazinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

https://demokrata.hu/eletmod/romlottak-a-kamaszok-etkezesi-szokasai-196266/
https://magyarnemzet.hu/belfold/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-egeszsegiallapot-mutatoi-7678040/
https://magyarnemzet.hu/belfold/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-egeszsegiallapot-mutatoi-7678040/
https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/01/16/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-es-egeszsegiallapot-mutatoi
https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/01/16/romlottak-a-magyar-kamaszok-etkezesi-szokasai-es-egeszsegiallapot-mutatoi
https://168ora.hu/itthon/felmeres-egeszseg-taplalkozas-kamaszok-180478
http://eduline.hu/kozoktatas/20200116_egeszseges_eletmod_felmeres
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/sulyos-dolog-derult-ki-a-magyar-fiatalokrol-ezert-lesz-rosszabb-az-egeszseguk.1087455.html
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/sulyos-dolog-derult-ki-a-magyar-fiatalokrol-ezert-lesz-rosszabb-az-egeszseguk.1087455.html
http://medicalonline.hu/cikk/faradtak__ingerlekenyek_es_kedvetlenek_a_kamaszok
http://medicalonline.hu/cikk/faradtak__ingerlekenyek_es_kedvetlenek_a_kamaszok


http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_re

ndszert_ismertek_fel/228289/ 

- tatabanyainapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_re

ndszert_ismertek_fel/228289/ 

- szolnokinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rend

szert_ismertek_fel/228289/ 

- bonyhadinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_ren

dszert_ismertek_fel/228289 

- bekescsabainapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_r

endszert_ismertek_fel/228289/ 

- mohacsinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rend

szert_ismertek_fel/228289/ 

- komloinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.komloinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rendsz

ert_ismertek_fel/228289/ 

- papainapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.papainapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rendsze

rt_ismertek_fel/228289/ 

- salgotarjaninapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_r

endszert_ismertek_fel/228289/ 

- egrinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 
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http://www.egrinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_rendszert

_ismertek_fel/228289/ 

- budapestinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_ren

dszert_ismertek_fel/228289/ 

- veszpreminapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_ren

dszert_ismertek_fel/228289/ 

- szombathelyinapilap.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Ujabb_rakellenes__termeszetes_vedelmi_

rendszert_ismertek_fel/228289/ 

- kanizsaujsag.hu - 2020.01.08. 

Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202001/ujabb-rakellenes-termeszetes-vedelmi-

rendszert-ismertek-fel 

 

Budapest Business Journal - 2020.01.17. (1,9. oldal) 

Microsoft: Helping Unis Harness the Cloud and AI 

(...) Microsoft supports universities on two fronts. First, it provides them with knowledge: 

It has prepared an AI-curriculum in Hungary with Eötvös Loránd University (ELTE) and the 

John von Neumann Computer Society, but materials from the wider world are also 

available. 

 

Vas Népe - 2020.01.17. (5. oldal) 

A kultúrát ünneplik  

(...) Ünnepi köszöntőt mond Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövet 

aszszonya. A kultúrműsorban Vas megyei vendégeket láthat a közönség: a szombathelyi 

ELTE Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttese és a Gencsapáti 

Hagyományőrző Néptáncegyüttes lép fel. 
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magyarnemzet.hu - 2020.01.16. 

Gyógyszermaradványokat von ki a szennyvízből a különleges hazai eljárás 

Egyszerűen üzemeltethető víztisztítási eljárást fejlesztettek ki az ELTE kutatói. A módszer 

kistelepüléseken a már biológiai úton megtisztított szennyvizek szerves 

mikroszennyezőinek eltávolítására és fertőtlenítésére alkalmas. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/lebontas-tobb-lepesben-7671302/ 

 

További megjelenés: 

 

- flagmagazin.hu - 2020.01.16. 

Lebontás több lépésben 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/lebontas-tobb-lepesben 

 

 

mandiner.hu - 2020.01.16. 

Zavar van Iránban – Barati András iranista a Mandinernek 

Barati András (1988) iranista, történész. A Károli Gáspár Református Egyetemen történész, 

az ELTE Bölcsészettudományi Karán keleti nyelvek és kultúrák, majd iranisztika szakon 

végzett. 2015–2016-ban a teheráni Shahid Behesti University doktori részképzésén vett 

részt. 2014 óta az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének tudományos kutatója, 

illetve az ELTE BTK Iranisztikai Tanszékén óraadó. 

https://mandiner.hu/cikk/20200116_az_irani_konfliktus_diplomaciai_rendezesere_mar_ni

ncs_lehetoseg_barati_andras_iranista_a_mandinernek 
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