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Ripost - 2020.03.02. (15. oldal)
1956 – a megtorlástól a jóvátételig
Soron következő TDK ülésen Zinner Tibor, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára fogja bemutatni az
érdeklődők számára az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlást, illetve
annak folyamatát, hogy a rendszerváltást követő Magyarországon milyen eszközökkel kívánták a
jogtalanul elítélt és meghurcolt személyeket rehabilitálni.
Észak-Magyarország - 2020.03.02. (5. oldal)
Nyelvi referenciaiskola lett
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum referencia iskolája lett a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és
Kollégium. A megállapodást a napokban írták alá. Antoni Györgyi, a nyelvi centrum ügyvezető
igazgatója a sajtónak nyilatkozva elmondta: minden olyan iskolát üdvözölnek a hálózatukban,
ahol magas színvonalon oktatják az idegen nyelveket és ez az eredményességen is meglátszik.
További megjelenés:
-

boon.hu - 2020.03.02.
Nyelvi referenciaiskola lett az Árpád Vezér Gimnázium
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyelvi-referenciaiskola-lett-az-arpad-vezergimnazium-4100877/

Fejér Megyei Hírlap - 2020.03.02. (9. oldal)
Ezért gyakoribb a nőknél
Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél. Fellner
Máté mesterszakos és Varga Bálint doktori hallgató Grolmusz Vince professzor vezetésével
rájöttek, hogy a férﬁak hippokampuszának kapcsolatai szabályosabbak, mint a nőké, ez a
felismerés pedig magyarázatot adhat arra, hogy a nőknél miért fordul elő gyakrabban a betegség.
További megjelenés:
-

tudomanyplaza.hu - 2020.03.01.
Miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél?
https://tudomanyplaza.hu/miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel/

-

-

-

-

-

raketa.hu - 2020.03.01.
Magyar kutatók megfejtették, miért több a nő az Alzheimer-kórosok között
https://raketa.hu/alzheimer-kor-noknel
hazipatika.com - 2020.02.27.
Megvan, miért gyakoribb a nőknél az Alzheimer
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/neurologia/cikkek/megvan_miert_gyakoribb_
a_noknel_az_alzheimer/20200226164748
Blikk - 2020.03.03. (14. oldal)
Nőknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata
blikk.hu - 2020.03.02.
40 éves kor körül is jelentkezhet már: a nőknél nagyobb a kockázat erre a betegségre
https://www.blikk.hu/eletmod/egeszseg/40-eves-kor-korul-is-jelentkezhet-mar-anoknel-nagyobb-az-alzheimer-kor-kockazata/lpdhlzp
kanizsaujsag.hu - 2020.03.03.
Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a
nőknél
https://kanizsaujsag.hu/hir/202003/az-elte-kutatoi-magyarazatot-talaltak-arra-miertgyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel
Szabadság - 2020.03.03. (10. oldal)
Magyarázat az Alzheimer-kórra: miért gyakoribb a nőknél

eduline.hu - 2020.03.02.
Ennyi ponttól juthatnak be a diákok a szóbeli vizsgára a legnépszerűbb középiskolákban
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium már más pontszámítási módot
alkalmaz: például a humán tagozatára magyar nyelvi pontszám egésze plusz a matematika
pontszám fele (maximum 75 pont) számít, ebből minimum 62 pontot el is kell érnie a diákoknak.
http://eduline.hu/kozoktatas/20200227_kozepiskolai_felveteli_2020_tuljelentkezes
Pesti műsor - 2020.03.01. (7. oldal)
A színésznövendékek krémje Kecskeméten, az idei SZÍN-TÁRON
Március utolsó hetében ismét a SZÍN-TÁR fesztiválra várja a színészetet és színházat tanuló
fiatalokat a nemzetivé minősített kecskeméti Katona József Színház. (...) Diplomafilmjeikkel
jelentkeznek az ELTE Filmtudomány Tanszék hallgatói.
További megjelenés:
-

keol.hu - 2020.03.04.
A színésznövendékek krémje jön Kecskemétre az idei SZÍN-TÁRON
https://keol.hu/kultura/a-szinesznovendekek-kremje-jon-kecskemetre-az-idei-szintaron-2020

-

keszin.hu - 2020.03.04.
A színésznövendékek krémje Kecskeméten, az idei SZÍN-TÁRON
http://keszin.hu/2020/03/04/a-szinesznovendekek-kremje-kecskemeten-az-idei-szintaron/

magyarepitok.hu - 2020.03.01.
Akinek a Magyar Zene Háza teszi fel a koronát a pályafutására
A februári Hónap Mérnöke páratlanul sok ideje, 45 éve végzi a munkáját ugyanannál a vállalatnál,
stabilan magas színvonalon. A legkülönbözőbb tapasztalatokat begyűjtve, mindig úgy tudott új
szintre lépni, hogy közben hűséges maradt a Magyar Építőhöz. Szabó Károllyal a Magyar Zene
Háza munkaterületén egy példaértékű pályafutást tekintettünk át. (...) Kiemelkedő projektként
emlékszik az ELTE déli tömbjére a budapesti Lágymányosi hídnál.
https://magyarepitok.hu/aktualis/2020/03/akinek-a-magyar-zene-haza-teszi-fel-a-koronat-apalyafutasara
Ripost - 2020.02.29. (15. oldal)
Az indiai kultúra napja
Április 22-én 10:00–16:00.Az ELTE Bölcsészettudományi Kara, az Indológia Tanszék és az Indiai
Köztársaság Nagykövetsége egész napos kulturális rendezvényt tart a Trefort-kertben,
előadásokkal, kulturális és gasztronómiai bemutatóval, filmvetítéssel és további programokkal.
Vas Népe - 2020.02.29. (4. oldal)
Útkeresés vagy úttalálás?
A közgyűlésen született döntéseket értékelték a városvezetés és a pártok képviselői tegnap a
városházán. (...) Kitért az ELTE-vel kötött, a szombathelyi felsőoktatás jövője érdekében született
megállapodásra is, majd hangsúlyozta, a pécsi orvostudományi egyetem vezetésével szintén
tervezik az egyeztetés.
További megjelenés:
-

sztv.hu - 2020.02.28.
A költségvetésről esett a legtöbb szó a közgyűlést követő sajtótájékoztatókon
http://www.sztv.hu/hirek/a-koltsegvetesrol-esett-a-legtobb-szo-a-kozgyulest-kovetosajtotajekoztatokon-20200228

hirextra.hu - 2020.02.29.
A kutyák érzékelik az infravöröset
A kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást - fedezték fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) Etológia Tanszék és a svédországi Lund Egyetem kutatói egy közösen végzett
kísérletsorozatban.
https://www.hirextra.hu/2020/02/29/a-kutyak-erzekelik-az-infravoroset/

További megjelenés:
-
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-

videk.ma - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
http://videk.ma/2020/02/tudomany-a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
index.hu - 2020.02.28.
A kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://index.hu/techtud/2020/02/28/magyar_kutatok_elte_kutya_orr_orrtukor_infravoros
_sugarzas_uj_erzekszerv_etologia/
hirado.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/02/28/a-kutya-orra-erzekeli-azinfravoros-sugarzast
bumm.sk - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://www.bumm.sk/turmix/2020/02/28/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast
hir6.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
http://hir6.hu/cikk/154269/a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast
origo.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://www.origo.hu/tudomany/20200228-elte-a-kutya-orra-erzekeli-az-infravorossugarzast.html
vezess.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://www.vezess.hu/firstclass/2020/02/28/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravorossugarzast/
hir.ma - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravorossugarzast/756045
24.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://24.hu/tudomany/2020/02/28/kutya-orr-infravoros-sugarzas-elte/
borsonline.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzás
http://www.borsonline.hu/aktualis/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/193384
propeller.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
http://propeller.hu/technika/3507829-kutya-orra-erzekeli-infravoros-sugarzast
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pecsma.hu - 2020.02.28.
A kutyusok orra érzékeli az infravörös sugárzást!
https://www.pecsma.hu/zoldzona/a-kutyusok-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
energiaoldal.hu - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://energiaoldal.hu/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
radio88.hu - 2020.02.28.
A kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://www.radio88.hu/a-kutyak-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
hvg.hu - 2020.02.28.
Magyar és svéd tudósok: a kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://hvg.hu/tudomany/20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoro
s_sugarzast
azuzlet.hu - 2020.02.28.
A kutyák az orrukkal 'látják' az infravörös sugárzást
https://azuzlet.hu/a-kutyak-az-orrukkal-latjak-az-infravoros-sugarzast/
femina.hu - 2020.02.28.
A kutyák orra
https://femina.hu/terasz/kutyak-orra/
nepszava.hu - 2020.02.28.
A kutyák új érzékszervét fedezték fel
https://nepszava.hu/3068822_a-kutyak-uj-erzekszervet-fedeztek-fel
noizz.hu - 2020.02.28.
Bréking: új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://noizz.hu/szines/breking-uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon/h0fsfcy
sonline.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.sonline.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2134356/
feol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.feol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3852507/
szoljon.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.szoljon.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2227002/
duol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.duol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3481899/
baon.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.baon.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2509257/
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zaol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.zaol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3919236/
heol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.heol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2255835/
bama.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.bama.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2310192/
vaol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.vaol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3819753/
kemma.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.kemma.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2103864/
veol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.veol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3635676/
kisalfold.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.kisalfold.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-6854304/
nool.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.nool.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3061203/
beol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.beol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2530812/
teol.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://www.teol.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-2225400/
szon.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://szon.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3732861/
boon.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://boon.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-4097787/
promenad.hu - 2020.02.29.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://www.promenad.hu/2020/02/29/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast
ecolounge.hu - 2020.02.29.
A kutya orra még az infravörös sugárzást is érzékeli
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http://ecolounge.hu/vadon/a-kutya-orra-meg-az-infravoros-sugarzast-is-erzekeli
kuruc.info - 2020.02.29.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://kuruc.info/r/6/208833/
kozszolgalat.hu - 2020.02.29.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://kozszolgalat.hu/kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
haon.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyákon
https://haon.hu/egyperces/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyakon-3880272/
blikk.hu - 2020.02.29.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyáknál magyar kutatók
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-a-kutyaknal-magyarkutatok/z3lz2v7
librarius.hu - 2020.02.29.
A kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://librarius.hu/2020/02/29/a-kutyak-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
ma.hu - 2020.02.29.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
http://www.ma.hu/tudomany/341354/A_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast?pla
ce=srss
kadarka.net - 2020.02.29.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://kadarka.net/cikkek-kat/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast
budaorsiinfo.hu - 2020.02.29.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/02/29/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravorossugarzast/
fidelio.hu - 2020.03.01.
A kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://fidelio.hu/plusz/a-kutyak-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast-153058.html
behir.hu - 2020.03.01.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://behir.hu/a-kutya-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzast
alon.hu - 2020.03.01.
A kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást
https://www.alon.hu/kitekinto/2020/02/a-kutyak-orra-erzekeli-az-infravoros-sugarzastforestpress.hu - 2020.03.01.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/34678-a-kutya-orra-erzekeli-az-infravorossugarzast-mti
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Színes Ász - 2020.03.02. (13. oldal)
Infravörös sugarakat észlel a kutyák orra
napiujsag.hu - 2020.03.01.
Új érzékszervet fedeztek fel a kutyáknál magyar kutatók
https://www.napiujsag.hu/2020/03/uj-erzekszervet-fedeztek-fel-kutyaknal.html
Népszava - 2020.02.29. (13. oldal)
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást
Sláger FM, Déli Hírek - 2020.02.28.
A kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást az ELTE szakembereinek kutatása
szerint
Lokál - 2020.03.03. (13. oldal)
Infravörös sugarakat érzékel a kutyák orra
erdo-mezo.hu - 2020.03.02.
Ezért látnak a vadászkutyák a sötét kotorékban is – Az orruk érzékeli az infravörös
sugárzást
http://erdo-mezo.hu/2020/03/02/ezert-latnak-a-vadaszkutyak-a-sotet-kotorekban-is-azorruk-erzekeli-az-infravoros-sugarzast/
444.hu - 2020.03.02.
Hőradar is van a kutyák orrában
https://444.hu/2020/03/02/horadar-is-van-a-kutyak-orraban

likebalaton.hu - 2020.02.29
Aligha ismered jobban a filmeket, mint a keszthelyi gimnazista
Kéri Anna Katica nyerte a Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak harmadik szériáját. (...) A Nagy Magyar
Filmteszt után Anna gondolatai a továbbtanulás körül forognak. Elmondása szerint humán
irányban folytatná a tanulmányait, ezért a történelmet, valamint az olasz szakot jelölte meg az
ELTE-n.
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/aligha-ismered-jobban-a-filmeket-mint-akeszthelyi-gimnazista-144443/
További megjelenés:
-

zaol.hu - 2020.02.28.
Aligha ismered jobban a filmeket, mint a keszthelyi Kéri Anna Katica
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/aligha-ismered-jobban-a-filmeket-mint-akeszthelyi-keri-anna-katica-3917475/

tudomanyplaza.hu - 2020.02.29.
Újabb világversenyen dobogósak az ELTE joghallgatók
Harmadik helyen végeztek az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatói a Párizsban
megrendezett Nemzetközi Kereskedelmi Mediációs Versenyen. Az Állam- és Jogtudományi Kar az
utóbbi években egyre többet van jelen a nemzetközi versenyeken.
https://tudomanyplaza.hu/ujabb-vilagversenyen-dobogosak-az-elte-joghallgatok/
További megjelenés:
-

-

napiujsag.hu - 2020.02.28.
Az ELTE joghallgatói újabb világversenyen szereztek dobogós helyet
https://www.napiujsag.hu/2020/02/az-elte-joghallgatoi-ujabb.html
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.03.02.
Harmadik helyen végeztek az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákjai a Párizsban
megrendezett Nemzetközi Kereskedelmi Mediációs versenyen
Megszólaló: Inzelt Éva adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi kar
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-03-02_09-1500&enddate=2020-03-02_11-10-00&ch=mr1

24.hu - 2020.02.29.
Hatástalan volt a kolera elleni magyar karantén
A koronavírus kapcsán két, manapság sokat ismételt fogalom azonban, a karantén és a mondjuk
úgy „járványügyi intézkedések” nem újkeletű, bár következetesen csak a XVIII. század végén
kezdték el alkalmazni betegségek terjedésének megállítására. Hazánk, illetve a Habsburg
Birodalom tekintetében hatékonynak is bizonyult egészen az első komoly erőpróbáig, az 1831-es
nagy kolerajárvány kitöréséig. Erről kérdeztük Dr. Fónagy Zoltán történészt, az ELTE BTK Új- és
Jelenkori Magyar Történeti Tanszék docensét, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársát.
https://24.hu/tudomany/2020/02/29/koronavirus-jarvany-kolera-pestis-karanten-lezaras/
divany.hu - 2020.02.28.
Hogyan lesz egy régi épületből a mi iskolánk?
Ez egy olyan téri döntés, ami komoly átgondolást igényelt, mert jelentős beavatkozásnak számít
egy iskola téri rendszerébe. Felmerül azonban a kérdés, hogy egy ilyen széles folyosót mire és
hogyan lehet használni. Az elmúlt 3 évben a Műegyetem Középület-tervezési Tanszékének tanárai,
építészhallgatói, a doktori iskola DLA-hallgatói, illetve az ELTE-PPK Környezetpszichológiai
Kutatócsoportja is nagyon sok workshopba, játékba vonta be a diákokat ezeken a folyosókon.
https://divany.hu/szuloseg/2020/02/28/epitett-kornyezeti-neveles/

index.hu - 2020.02.28.
Jön a virtuális valóság az iskolában
Szakértők segítségével mutatunk néhány példát, hogyan tudják támogatni az innovatív
pedagógiai módszereket az új lehetőségek. (…) A másik, nálunk is népszerű eszköz az alsó
árszegmensből a micro:bit. Nagy-Britanniában minden hetedikes gyerek kapott egy ilyen kis
lapkát, amióta ott külön tárgyként bevezették a programozást: akkora, mint egy fél bankkártya,
rajta két gomb, néhány szenzor és egy egyszerű 5×5-ös kijelző. Az alapcsomag 7500 forint, és az
ELTE T@T laborjában készítettek hozzá magyar nyelvű tananyagot, munkafüzetet is.
https://index.hu/techtud/2020/02/28/digitalis_oktatas_robot_programozas_vr_virtualis_valosag_k
utyuk_az_iskolaban/
infovilag.hu - 2020.02.28.
Mesterséges élő nyelv: eszperantó
Magyarországon 35–40 ezren a diploma mellé szükséges nyelvvizsga miatt választották az
eszperantót, hiszen az egyszerű és logikus nyelvtani rendszere, illetve a sok, más nyelvhez hasonló
szókincse miatt sokkal gyorsabban tanulható, mint bármely másik idegen nyelv. Nulláról
középfokra reálisan egy félév alatt el lehet jutni. Az ELTE Origó Nyelvi Centrumban (Rigó utca)
akkreditált nyelvvizsga tehető belőle, alap-, közép- és felsőfokon is.
https://infovilag.hu/mesterseges-elo-nyelv-eszperanto/
mandiner.hu - 2020.02.28.
Vitatható ökopolitika: meg kellene dönteni a kapitalizmust?
Merész címmel szervezte meg soron következő előadását a Karátson Gábor Kör az ELTE
humánökológiai tanszékén: Megdöntsük-e a kapitalizmust? Erre a kérdésre kereste a választ Lányi
András filozófus és Kiss Viktor politológus az ELTE TáTK egyik zsúfolásig megtelt előadójában.
https://mandiner.hu/cikk/20200228_kapitalizmust
travelo.hu - 2020.02.28.
Bűntudat nélkül vághatunk neki ennek a fesztiválnak
Az idei MentesFesztet február 29. és március 1. között rendezik meg az ELTE Lágymányosi Campus
Északi Tömbjében. A gasztrofesztiválra kilátogatók több tucat kiállítóval, kóstolókkal,
ételkülönlegességekkel és izgalmas előadásokkal találkozhatnak majd.
https://www.travelo.hu/boresgasztro/20200228-budapest-mentesfeszt-csaladdaladalekmentesen.html
További megjelenés:
-

vjm.hu - 2020.02.28.
Ezen a fesztiválon semmi nem lesz, ami felesleges!
https://vjm.hu/budapest-mentes-feszt-programajanlo-edes-sos-csaladdal/

KarcFM - Reggeli hírek - 2020.02.28.
Az ELTE arra kéri a koronavírussal fertőzött területekről hazatérő munkatársait és hallgatóit,
hogy két hétig ne menjenek be az intézménybe
Az ELTE arra kéri a koronavírussal fertőzött területekről hazatérő munkatársait és hallgatóit, hogy
két hétig ne menjenek be az intézménybe. A távolmaradást és annak okát az érintettek e-mailben
jelezzék az egyetem felé. Az egyetem a hiányzást igazolt távollétnek minősíti.
Meglepetés különszám - 2020.03.03. (4,5. oldal)
„A klímaváltozást nem lehet csak úgy megállítani”
Tíz éve, hogy dr. Nagy Balázsnak minden tavasszal az Andok fagyos és szeles csúcsai jelentik az
otthont. A vakmerő geográfus a természet zord erőivel dacolva műszereket telepít, mér, adatokat
gyűjt, hogy válaszokat kapjon és adjon arra a kérdésre, mi vár az emberiségre. Ma még az ELTE
természetföldrajzi tanszékén vizsgáztat, pár nap múlva már egy terepjárónyi kutatóval úton lesz
Dél-Amerika felé. Előtte azonban nekünk felel – például arra az őrült feltevésre, miszerint:
hamarosan tényleg szicíliai éghajlata lesz Magyarországnak?
Meglepetés különszám - 2020.03.03. (11. oldal)
Sakura-ünnep a Füvészkertben
Az ELTE Füvészkertben hagyomány a Sakura-ünnep, amely az áprilisi japán cseresznyefavirágzáshoz kapcsolódik. Ilyenkor a látogatók – a japán szokásokhoz hasonlóan – takaróra
telepedve piknikezhetnek a kertben, gyönyörködhetnek a Sakura fák virágzásában. Idén április 419-e között kerül megrendezésre a Sakura-ünnep a Füvészkertben, melyet amennyiben az
időjárás engedi, 17-én egy alkalommal különleges, éjszakai látogatással egészítenek ki.
További megjelenés:
-

Ripost - 2020.03.06. (15. oldal)
Sakuraünnep a Füvészkertben

Meglepetés különszám - 2020.03.03. (28,29. oldal)
Milyen Az Elfoglaltak Mutatós Kertje?
Ha nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor nem mindegy, milyen kertet alakítunk ki. „Mindenképpen
olyan növényekre van szükségünk, amelyek nem igényelnek sok gondoskodást, de azért nem árt,
ha ennek ellenére kellően látványosak. A válogatásnál az a legfontosabb szempont, hogy a
kertünket sok napfény éri-e, vagy inkább árnyékos. Ha ezt tudjuk, akkor már könnyű dolgunk van,
és számtalan különlegesség között válogathatunk!” – árulja el Szabó-Szöllősi Tünde, az ELTE
Füvészkert kertésze.

Dunántúli Napló - 2020.03.03. (6. oldal)
Már ötven boldog iskola működik a megyében
A visszajelzések mind a diákok, mind a szülők részéről nagyon jók, sőt, van olyan osztály, amely
külön kéri, hogy legyen ilyen óra – mondta a tanárnő. A boldogságórák hatékonyságát az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Kara empirikus kutatásokkal igazolta, eszerint a programban részt vett
tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, javulnak a
tanulmányi eredményeik és a szociális érzékenységük.
Kelet-Magyarország - 2020.03.03. (1,6. oldal)
Az anyanyelvek napján járt a kisvárdai mestertanár
A kisvárdai Bessenyei-gimnázium magyartanára is részt vett az anyanyelvek napján az ELTE-n.
Deák-Takács Szilvia, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium magyartanára,
szaktanácsadó mesterpedagógus is meghívást kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán rendezett kerekasztal-beszélgetésére.
További megjelenés:
-

szon.hu - 2020.03.03
A Magyaróráról is beszélgettek az ELTE-n
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-magyarorarol-is-beszelgettek-az-elte-n3740445/

Kisalföld - 2020.03.03. (9. oldal)
Nyelvi képzés vizsgalehetőséggel
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum lehetőséget ad a 10–14 év közötti korosztálynak, hogy Junior
Nyelvvizsgát tegyenek. Ez nem akkreditált, de képet ad a gyerekek tudásáról. Nincs rossz vagy
sikertelen eredmény és minden esetben bizonyítványt kapnak a tanulók” – fogalmazott Burányi
Renáta.
Vas Népe - 2020.03.03. (14. oldal)
Iskolák a jégen 33-adszor
Tizenkilenc általános és 13 középiskolás csapat vett részt a 33. alkalommal megrendezett Iskolák
a jégen elnevezésű városi, játékos sportvetélkedőn. (...) Az általános iskolák nyolc lánycsapata
közül az ELTE Bolyai (Simon Veronika, Czóbel Barbara, Czóbel Diána, Németh Száva, Török
Julianna, Köncz Hanna) bizonyult a legjobbnak az Oladi és a Reményik előtt. A 11 ﬁúegyüttes
között is a Bolyai volt a legjobb.
propeller.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé – állapította meg az ELTE
Etológia Tanszék kutatóinak legújabb vizsgálata. A Frontiers in Behavioral Neuroscience című

tudományos lapban kedden ismertetett kutatás a kutyaagy arcfeldolgozó képességét tesztelte
funkcionális MRI berendezéssel, és kimutatta, hogy a kutyaagy arcfeldolgozásban részt vevő
területei nem reagálnak másképp az emberi arcokra, mint az ugyanezen arcok részleteiből készült
mozaikokra. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy a kutyák arcfeldolgozása nem annyira
kifinomult, mint az emberé – olvasható az ELTE kutatóinak MTI-hez eljuttatott közleményében.
http://propeller.hu/technika/3508926-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomult-mintembere
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

168ora.hu - 2020.03.03.
Magyar kutatás bizonyítja, hogy a kutyák nem képesek felismerni gazdáik arcát
https://168ora.hu/tudas/kutya-arc-kutatas-elte-agy-kiserlet-182482
hir6.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
http://hir6.hu/cikk/154327/a_kutyak_arcfeldolgozasa_nem_olyan_kifinomult_mint_az_em
bere
kozszolgalat.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://kozszolgalat.hu/kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomult-mint-az-embere/
demokrata.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://demokrata.hu/tudomany/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomult-mintaz-embere-211458/
szoboszloinap.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://www.szoboszloinap.hu/vilag/2020/03/03/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyankifinomult-mint-az-embere/
duol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.duol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3486282/
heol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.heol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2261892/
feol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.feol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3858114/
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zaol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.zaol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3926229/
vaol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.vaol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3825600/
veol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.veol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3640497/
beol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.beol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2537313/
sonline.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.sonline.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2140581/
szoljon.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.szoljon.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2232909/
baon.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.baon.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2515926/
bama.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.bama.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2315646/
kemma.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.kemma.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2111121/
teol.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.teol.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-2231589/
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boon.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://boon.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-4103220/
szon.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://szon.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3740316/
kisalfold.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://www.kisalfold.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mintaz-embereknek-6861255/
hirado.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfelismerő képességét vizsgálták az ELTE kutatói
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/03/03/a-kutyak-arcfelismerokepesseget-vizsgaltak-az-elte-kutatoi
bumm.sk - 2020.03.03.
Arcfelismerésben jobbak vagyunk a kutyáknál
https://www.bumm.sk/turmix/2020/03/03/arcfelismeresben-jobbak-vagyunk-a-kutyaknal
ugytudjuk.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://ugytudjuk.hu/cikk/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomult-mint-azembere
pestinap.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://www.pestinap.hu/vilag/2020/03/03/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyankifinomult-mint-az-embere/
kecskemetinap.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://www.kecskemetinap.hu/vilag/2020/03/03/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyankifinomult-mint-az-embere/
balatoninap.eu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://www.balatoninap.eu/vilag/2020/03/03/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyankifinomult-mint-az-embere/
debreceninap.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
https://www.debreceninap.hu/vilag/2020/03/03/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyankifinomult-mint-az-embere/
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ma.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
http://www.ma.hu/tudomany/341518/A_kutyak_arcfeldolgozasa_nem_olyan_kifinomult_
mint_az_embere?place=srss
videk.ma - 2020.03.03.
A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé
http://videk.ma/2020/03/tudomany-a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomultmint-az-embere/
nepszava.hu - 2020.03.03.
Az ELTE kutatása kimutatta, hogy a kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult,
mint az emberé
https://nepszava.hu/3069242_az-elte-kutatasa-kimutatta-hogy-a-kutyakarcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomult-mint-az-embere
femina.hu - 2020.03.03.
Kutya arcfelismerés
https://femina.hu/terasz/kutya-arcfelismeres/
index.hu - 2020.03.03.
A kutyák nem olyan jók az arcok felismerésében, mint az emberek
https://index.hu/techtud/2020/03/03/kutyak_arcfeldolgozasa/
haon.hu - 2020.03.03.
A kutyák számára nem olyan fontos az arc, mint az embereknek
https://haon.hu/egyperces/a-kutyak-szamara-nem-olyan-fontos-az-arc-mint-azembereknek-3885453/
infotatabanya.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfelismerési képességét vizsgálták az ELTE kutatói
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-arcfelismeresi-kepessegetvizsgaltak-az-elte-kutatoi-2020-03-03-090008
infoesztergom.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfelismerési képességét vizsgálták az ELTE kutatói
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-arcfelismeresikepesseget-vizsgaltak-az-elte-kutatoi-2020-03-03-090008
infodebrecen.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfelismerési képességét vizsgálták az ELTE kutatói
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-arcfelismeresi-kepessegetvizsgaltak-az-elte-kutatoi-2020-03-03-090008
hazesotthon.co.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfelismerő képességét vizsgálták az ELTE kutatói
https://hazesotthon.co.hu/kertes/2020/03/03/a-kutyak-arcfelismero-kepessegetvizsgaltak-az-elte-kutatoi.html
infonyiregyhaza.hu - 2020.03.03.
A kutyák arcfelismerési képességét vizsgálták az ELTE kutatói

-

-

-

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-arcfelismeresikepesseget-vizsgaltak-az-elte-kutatoi-2020-03-03-090008
Pesti Hírlap - 2020.03.03. (16. oldal)
Az ELTE kutatói arra jutottak, hogy a kutyák...
hvg.hu - 2020.03.04.
Beengedtek 13 kutyát az MRI berendezésbe, érdekes dologra jöttek rá az ELTE
kutatói
https://hvg.hu/tudomany/20200304_kutyak_agya_arcfeldolgozas_elte_etologia
kuruc.info - 2020.03.04.
A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé
https://kuruc.info/r/6/208979/
greenfo.hu - 2020.03.05.
Beengedtek 13 kutyát az MRI berendezésbe, érdekes dologra jöttek rá az ELTE
kutatói
https://greenfo.hu/sajtofigyelo/beengedtek-13-kutyat-az-mri-berendezesbe-erdekesdologra-jottek-ra-az-elte-kutatoi/

elteonline.hu - 2020.03.02.
15 éves lett az ELTE Online
Kerek évfordulójához érkezett az ELTE Online, amelyet fotókönyvbemutatóval, pályázati
eredményhirdetéssel, köszöntőkkel és fogadással ünnepeltek a szerkesztők együtt az olvasókkal!
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/02/15-eves-lett-az-elte-online/
elteonline.hu - 2020.03.02.
Interaktív színházi előadás a TÁTK-n
Az ELTE Társadalomtudományi Kara Szociopoly előadássorozatot hirdetett. A február 26-ai 2.
fordulón a mi is ott voltunk. Beszámolónkat olvashatjátok. A Szociopoly az a társas, ahol a játék
kedvéért kicsit belebújhatsz a magyarországi mélyszegénységben élők bőrébe, és dönthetsz
helyettük.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/02/na-es-mennyit-fizettek-a-munkaert-hat-inkabb-csakaz-elmenyt-interaktiv-szinhazi-eloadas-a-tatk-n/
filmtekercs.hu - 2020.03.02.
Rövid gyöngyszemek a Friss Hús magyar válogatásában
Idén összesen 6 animáció lesz a Friss Húson, köztük Andrasev Nadja Szimbiózis című alkotása is:
a rendező korábban A nyalintás nesze című filmmel versenyzett a fesztiválon, a Szimbiózist pedig
olyan rangos nemzetközi fesztiválokon mutatták be, mint a Slamdance, az SXSW vagy Annecy.
számos különleges és magas művészi értéket képviselő alkotás került a versenyprogramba a hazai
filmes oktatási intézményekből (Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE), valamint a
Média Mecenatúra által támogatott filmek is megjelennek majd a fesztiválon.

https://www.filmtekercs.hu/hirek/rovid-gyongyszemek-itt-a-friss-hus-2020-magyarvalogatasanak-programja
nool.hu - 2020.03.02.
Díszpolgári címet kapott a balassagyarmati Dózsa-iskola volt igazgatója
Ebben a tanévben ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Balassagyarmati Dózsa György
Általános Iskola. Az intézmény első igazgatója volt a tavasszal már a kilencvenedik születésnapját
ünneplő Polyák Ferenc, akit a város önkormányzata nemrégiben díszpolgári címmel tüntetett ki.
A nyugalmazott tanárral otthonában beszélgettünk. (...) Jelentkeztem és fel is vettek az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tanárképzőjének matematika-fizika szakára. – A főiskolán tanította önt
a híres professzor, Öveges József. – Soha nem felejtem el a legfontosabb iránymutatásait!
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/diszpolgari-cimmel-jutalmazta-az-onkormanyzat-abalassagyarmati-iskola-volt-igazgatojat-3064053/
pecsma.hu - 2020.03.02.
Amatőr énekes tehetségek mutatkozhatnak be az Operában
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget a Magyar Állami Operaház a hamarosan
nyíló Eiffel Műhelyház színpadán április 16-án, a World Voice Day, vagyis a hang világnapja
alkalmából. (…) A Magyar Állami Operaház 2014-ben csatlakozott a World Voice Day
rendezvényeihez Mészáros Krisztina, a Magyar Onkológiai Intézet főorvosa és az ELTE címzetes
egyetemi docense, valamint Bátori Éva érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház
énekmestere jóvoltából.
https://www.pecsma.hu/hirzona/amator-enekes-tehetsegek-mutatkozhatnak-be-az-operaban/
További megjelenés:
-

-

-

-

magyarnemzet.hu - 2020.03.02.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://magyarnemzet.hu/kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-7840490/
bdpst24.hu - 2020.03.02.
Vállalj be egy áriát! – felhívás énekeseknek Hang Világnapja alkalmából
https://bdpst24.hu/2020/03/02/vallalj-be-egy-ariat-felhivas-enekeseknek-hangvilagnapja-alkalmabol/
flagmagazin.hu - 2020.03.02.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz
baon.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2514876/
feol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3857532/
vaol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3824970/
heol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2261325/
veol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3639816/
szon.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3739419/
duol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3485946/
beol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2536296/
teol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2230797/
kisalfold.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinalbemutatkozasi-lehetoseget-az-operahaz-6860403
sonline.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház

-

-

-

-

-

-

-

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2139918/
kemma.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2110431/
szoljon.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2232168/
bama.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-2314923/
zaol.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3925431/
boon.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-4102605/
haon.hu - 2020.03.03.
Amatőr énekeseknek kínál bemutatkozási lehetőséget az Operaház
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/amator-enekeseknek-kinal-bemutatkozasilehetoseget-az-operahaz-3884853/
szinhaz.org - 2020.03.03.
Amatőr énekesek jelentkezését várja az Operaház
https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/opera-zenes-szinhaz/2020/03/03/amator-enekesekjelentkezeset-varja-az-operahaz/

wmn.hu - 2020.03.02.
Drogmentes Magyarország?! Ne röhögtess!
Sok helyről, sok tapasztalattal érkeztek emberek, akikben egy közös biztosan volt: hogy a drog, és
nem a drogosok ellen kívánnak küzdeni. Kapitány Krisztián az Életrekellők addiktógiai konzultánsa,
és maga is kigyógyult szerhasználó. Dr. Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, az INDIT
Közalapítvány szakmai vezetője. Dr. Lévay Miklós volt alkotmánybíró, az ELTE Kriminológia
Tanszék vezetője, és dr. Ignácz György a Fővárosi Törvényszék bírája. Velük beszélgetett Pásztor
Emese, a TASZ Magánszféra-projektjének munkatársa, a TASZ jogásza.
https://wmn.hu/ugy/52339-drogmentes-magyarorszag-ne-rohogtess

24.hu - 2020.03.02.
Koronavírus: különös okból gyerekekre nem olyan veszélyes
A koronavírussal kapcsolatban ugyanis egyetlen tényt jelenthetünk ki száz százalékos
biztonsággal: ma még rengeteg a bizonytalanság, a nyitott kérdés. Ismerjük a genetikáját, az általa
okozott betegség – coronavirus disease 2019 azaz „koronavírus-betegség 2019”, rövidítése: ennek
rövidítése a COVID-19 – lefolyását, ígéretesen halad a vakcina fejlesztése, de ezen kívül a legtöbb
érdemi kérdésre csupán feltételes módban adható válasz. Ezt tiszteletben tartva a vírus és a
járvány „természetéről” kérdeztük Dr. Müller Viktor biológust, az ELTE TTK Biológiai Intézetének
tudományos munkatársát.
https://24.hu/tudomany/2020/03/02/koronavirus-halal-jarvany-karanten-gyerekek/
Gyógyhír Magazin - 2020.02.29. (4. oldal)
Rákellenes védelmi rendszert ismertek fel
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel magyar kutatók. Az MTA-ELTE
Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport munkatársai, Grajzel Dániel biofizikus doktorandusz
és Szöllősi Gergely csoportvezető, valamint Derényi Imre, az ELTE TTK biológiai fizika Tanszék
vezetője legújabb kutatásukban rákos daganatok kialakulását gátló, új szöveti mechanizmus
leírásával tettek alapvető elméleti előrelépést.
Magyar Mezőgazdaság - 2020.03.04. (12,13,14. oldal)
Tápanyag-gazdálkodás felsőfokon
Monstre tápanyag-gazdálkodási tanácskozást rendezett Gödöllőn a növényorvosi kamara Pest
megyei szervezete. Tizenöt előadás hangzott el, a lombtrágyázás és a stressz élettani alapjainak
ismertetésétől kezdve a műtrágyák tárolásán át a növénykondicionálásig terjedő témákban. (...)
Ma a növényélettanban azt az állapotot nevezik stressznek, amiben a növény növekedése vagy
szaporodása a genomja által meghatározott szint alá süllyed. Ezzel a fogalommeghatározással
kezdte előadását Fodor Ferenc, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense.
Magyar Mezőgazdaság - 2020.03.04. (16,17. oldal)
Mikrokozmosz a talajban
Az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének részvételével szerveztek egy közösségi alapon szervezett,
DNS-alapú mikrobameghatározást, ami 2010-ben zárult. Ennek a felmérésnek köszönhetően
kimutathatóvá vált, hogy a talajban hányféle és mennyi különböző genetikájú élő szervezet
található. A mérés ma már nemcsak DNS-, hanem RNS-alapon is elvégezhető, amivel leszűkíthető
a vizsgálat az életben lévő mikroorganizmusokra.
További megjelenés:
-

magyarmezogazdasag.hu - 2020.03.05.
Csökkent talajaink termőképessége

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/05/csokkent-talajaink-termokepessegemikrokozmosz-talajban
Kisalföld - 2020.03.04. (8. oldal)
Kiemelkedően szerepeltek az ifjú kutatók
Az előző évekhez hasonlóan az idei tanévben is kiemelkedően szerepeltek a Tudományos
Diákkörök Élet- és Környezettudományi Konferenciáján (Tudok ÉKT) a mosonmagyaróvári Kossuth
Lajos Gimnázium diákjai. (…) A kutatások az ELTE TTK Biológiai Intézetében, az SZE MÉK
Mikrobiológiai Laboratóriumában és a KLG Öveges Laborban zajlottak.
Vas Népe - 2020.03.04. (1,4. oldal)
Ripegtek-ropogtak a bombák
Konferenciát rendeztek kedden a megyeháza dísztermében Mayer László, a Vasi Szemle
főszerkesztője elnökletével az 1945. március 4-én Szombathelyt ért légitámadás 75. évfordulóján
rendezett emléknapok egyik eseményeként. (...) A programban ökumenikus szertartás is szerepel,
valamint elhelyezik a megemlékezés gyertyáit, aztán a résztvevők közösen átsétálnak az ELTE
Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületéhez. Ott 17 órakor folytatódik az emlékező
ünnepség az épület falán elhelyezett emléktáblánál.
További megjelenés:
-

Vas Népe - 2020.03.05. (1. oldal)
A bombázás 75. évfordulójára emlékezett a város
vaol.hu - 2020.03.05.
A bombázás 75. évfordulójára emlékezett Szombathely
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-bombazas-75-evfordulojara-emlekezettszombathely-3829590/

Vas Népe - 2020.03.04. (8. oldal)
Két Vas megyei kapott elismerést
Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM OKF főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának
segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
ajándéktárgyat adományozott - többek között - két vasi kitüntetettnek is: Németh Istvánnak, az
ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathelyi koordinációs rektorhelyettesének, a Savaria
Önkéntes Mentőcsoport parancsnokának és Mákos Imrének, az Alsószölnök Község Önkéntes
Tűzoltó Egyesület parancsnokának, a Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport alapító
tagjának és parancsnokának.
További megjelenés:

-

-

vaol.hu - 2020.03.03.
A szombathelyi Németh István kiemelkedő munkát végez
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szombathelyi-nemeth-istvan-kiemelkedomunkat-vegez-3825708/
sztv.hu - 2020.03.04.
Két vasi kitüntetettje is volt a polgári védelem napi ünnepségnek Budapesten
http://www.sztv.hu/hirek/ket-vasi-kituntetettje-is-volt-a-polgari-vedelem-napiunnepsegnek-budapesten-20200304

Vas Népe - 2020.03.04. (1,4. oldal)
Hagyományőrzés és érzékenyítés
Bass László szociológus, az ELTE TTK oktatója vezeti majd az általa kitalált Szociopoly nevű,
mélyszegénységre érzékenyítő, szemléletformáló társasjátékot a Vas Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házban április 2-án - erről Gorza Norbert beszélt.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.03.04.
Hagyományőrzés és érzékenyítés Vas megyében
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hagyomanyorzes-es-erzekenyites-vasmegyeben-3826971/

tudomanyplaza.hu - 2020.03.04.
Napot vizsgáló Solar Orbiter magyar közreműködéssel
A projektben Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem és az ELTE csillagászprofesszora is részt vett. A
magyar kutató a Nap ultraibolya hullámhosszán vizsgálja majd az égitestből kiáramló plazmát.
https://tudomanyplaza.hu/napot-vizsgalo-solar-orbiter-magyar-kozremukodessel/
elteonline.hu - 2020.03.03.
Az önismeret mítosza: mire jó és mire nem?
Az ELTE Karrierközpont, Limpár Imre szakpszichológus előadásán jártunk. Szinte tréning, vagy
legalábbis motivációserkentő, hallgatómágnes ismeretközvetítés, nevezzük bárhogy a görbe
tükröt, amelyet Limpár Imre állít elénk, a téma és az előadó egymást megszorozva ismét négyzetre
emelkedett, hogy Mária Terézia terme ünnepélyesen megadja magát az önismeret oltárán áldozni
kívánó emberseregnek.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/03/az-onismeret-mitosza-mire-jo-es-mire-nem/

elteonline.hu - 2020.03.03.
A sport, ahol mindig van egy újabb dobásod – Interjú Kass Zoltánnal, a BEAC Darts
Szakosztály edzőjével
Az ELTE Sport7-en ismerkedtem meg a BEAC Darts Szakosztályával, egy edzés alkalmával
látogattam el a CDFŰ-be. Egy klub, megannyi történet, izgalmas idáig vezető út. Kass Zoltánnal
beszélgettünk. – Hogyan kezdtél el dartsozni? – A legelső alkalom nagyon pici gyerekkoromban
volt, amikor még semmiféle dartstáblával nem találkoztam.
http://elteonline.hu/sport/2020/03/03/a-sport-ahol-mindig-van-egy-ujabb-dobasod-interjukass-zoltannal-a-beac-darts-szakosztaly-edzojevel
hirek.prim.hu - 2020.03.03.
Kezdő micro:bit programozó szakkör indul az ELTE Informatika Karán
Az ELTE Informatikai Karán működő T@T Kuckó március közepétől várja a 10–14 év közötti
gyerekeket, ahol Micro:Bit szakkör keretében élményalapú oktatási módszerrel, játszva
tanulhatnak animációkat, ismerkedhetnek meg a programozás alapjaival.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/03/03/kezdo_micro_bit_programozo_szakkor_indul_az_elte_infor
matika_karan
makronom.mandiner.hu - 2020.03.03.
Azon vitáznak a Harvardon, hogy kell-e a valóságot tanítani a közgazdász hallgatóknak
Az új megközelítés szembemegy a Nobel-díjas Robert Lucas állításával, aki úgy véli, hogy a
jövedelem elosztásának kérdése a legveszélyesebb fenyegetés a közgazdaságtanra nézve, amely
megmérgezi a tudományt. Az új irány képviselői szerint – ahogyan azt György László, az ELTE
adjunktusa és az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára nemrég angolul is
megjelent könyvében megfogalmazza – a gazdaságpolitika művészete az, hogy segítse az
egyensúly létrejöttét hazai és külföldi tőke, munka- és tőkejövedelmek vagy épp az öt alapvető
érték (biztonság, szabadság, rend, igazságosság és jólét) teljesülése között.
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200303_kozgazdasagtan_oktatasa
marieclaire.hu - 2020.03.03.
Hétköznapi hősök: Puskás Kata Szidónia, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület alapítótagja és
önkéntes elnöke
Tényleg hihetetlen mennyire más úgy átélni egy zenei élményt, hogy a vizualitást kikapcsoljuk
belőle, „nem zavar meg” minket a látvány, hanem tényleg a hangoké a főszerep. A koncerten
befolyt összeget, felajánlásokat a látássérültek támogatására, diktafonok vásárlására,
beszédtechnika-órákra fordítjuk. És mikor lesz a következő Vaksötét Koncert? Március 31-én az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban lesz a koncert.
https://marieclaire.hu/riporter/2020/03/03/hetkoznapi-hosok-puskas-kata-szidonia-a-bodortibor-kulturalis-egyesulet-alapitotagja-es-onkentes-elnoke/

origo.hu - 2020.03.03.
Rájöttek, hogyan alakul ki az Alzheimer-kór
Két vezető európai kémiai folyóirat címlapján köszönt vissza az ELTE szerkezeti- és
biokémikusainak legújabb eredménye az amiloid téralkat lépésről-lépésre történő kialakulásáról.
Dr. Perczel András, az MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport vezetője beszél arról, vajon e
nano-építészeti remekművek, pusztító és toxikus fehérjeformák mennyiben felelősek az
Alzheimer- vagy Parkinsonkor kialakulásáért?
https://www.origo.hu/tudomany/20200303-az-amiloid-tul-vagy-alulszabalyozott-kepzodeseokozhatja-az-alzheimerkort.html
További megjelenés:
-

24.hu - 2020.03.03.
Lassan rájövünk, mi okozhatja az Alzheimer-kórt
https://24.hu/tudomany/2020/03/03/alzheimer-kor-parkinson-sejten-beluli-valtozasokamiloid/

KlubRádió - A lényeg - krónika délben - 2020.03.03.
A reggeli adatok szerint több mint húszezer illegális határátlépési kísérlet volt a görögtörök határon
A görög hatóságok reggeli adatai alapján több mint húszezer illegális határátlépési kísérlet volt a
görög-török határon. Több bevándorlót el is ítéltek már emiatt. Erről az ELTE egyetemi tanára
beszélt a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában
Megszólaló: Fokasz Nikosz szociológus, az ELTE egyetemi tanára
https://www.klubradio.hu/archivum/a-lenyeg-2020-marcius-03-kedd-1200-9163
RTL Klub - Fókusz - 2020.03.03.
2020-ban Magyarországon még mindig egymillióan éheznek
Megszólaló: Bass László szociológus, ELTE
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-03-03-c_12592107
magyarhirlap.hu - 2020.03.03.
Együttműködés az ELTE Konfuciusz Intézet és a Lakiteleki Népfőiskola között
Együttműködési megállapodást kötött az ELTE Konfuciusz Intézet és a Lakiteleki Népfőiskola
kedden. A képzések mellett Kőrösi Csoma Sándor életművét kutató ösztöndíjat készítenek elő. A
megállapodást Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola kuratóriumának elnöke és Prof. Dr. Hamar
Imre, a Konfuciusz Intézet igazgatója írta alá.
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200303-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-az-eltekonfuciusz-intezet-es-a-lakiteleki-nepfoiskola
További megjelenés:

-

Magyar Hírlap - 2020.03.03. (13. oldal)
Együttműködési megállapodást kötött...

Magyar Hírlap - 2020.03.05. (2. oldal)
Tíz magyar egyetem is felkerült...
Összegzésük szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem több tudományterületen is jó eredményt ért el, az élet- és
orvostudományok területén pedig a Semmelweis Egyetem szerepelt a legjobban. Utóbbit a QS
szakemberei a 295. helyre sorolták.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

Magyar Hírlap - 2020.03.05. (14. oldal)
Színe és fonákja
flagmagazin.hu - 2020.03.04.
Jól szerepeltek a magyar egyetemek egy rangos nemzetközi felsőoktatási
felmérésen
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/jol-szerepeltek-a-magyar-egyetemek-egy-rangosnemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen
hajdupress.hu - 2020.03.04.
Előrelépés a QS tematikus rangsorában
http://www.hajdupress.hu/cikk/elorelepes-a-qs-tematikus-rangsoraban
infoesztergom.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-magyar-egyetem-is-jolszerepelt-a-qs-nemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen-2020-03-05-050000
infodebrecen.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-magyar-egyetem-is-jolszerepelt-a-qs-nemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen-2020-03-05-050000
infonyiregyhaza.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-magyar-egyetem-is-jolszerepelt-a-qs-nemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen-2020-03-05-050000
infotatabanya.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-magyar-egyetem-is-jolszerepelt-a-qs-nemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen-2020-03-05-050000
medicalonline.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt ezen a felmérésen
http://medicalonline.hu/cikk/tobb_magyar_egyetem_is_jol_szerepelt_ezen_a_felmeresen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tudomanyplaza.hu - 2020.03.04.
Rangsorolták a magyar egyetemeket
https://tudomanyplaza.hu/rangsoroltak-a-magyar-egyetemeket/
demokrata.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt
https://demokrata.hu/tudomany/tobb-magyar-egyetem-is-jol-szerepelt-211940/
mandiner.hu - 2020.03.04.
Eduline: Tíz magyar egyetem is felkerült a QS rangsorára
https://mandiner.hu/cikk/20200304_eduline_tiz_magyar_egyetem_is_felkerult_a_qs_rangs
orara
magyarnemzet.hu - 2020.03.04.
Jól szerepeltek a magyar egyetemek egy rangos nemzetközi felsőoktatási
felmérésen
https://magyarnemzet.hu/belfold/jol-szerepeltek-a-magyar-egyetemek-egy-rangosnemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen-7849673/
hirado.hu - 2020.03.04.
Jól szerepeltek magyar egyetemek a QS nemzetközi felmérésen
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/04/jol-szerepeltek-magyar-egyetemek-aqs-nemzetkozi-felmeresen
hirtv.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/tobb-magyar-egyetem-is-jol-szerepelt-a-qs-nemzetkozifelsooktatasi-felmeresen-2496372
atv.hu - 2020.03.04.
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
http://www.atv.hu/belfold/20200304-tobb-magyar-egyetem-is-jol-szerepelt-a-qsnemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen
penzcentrum.hu - 2020.03.04.
Világelitben a magyar egyetem: több területen is díjazták őket
https://www.penzcentrum.hu/karrier/vilagelitben-a-magyar-egyetem-tobb-teruleten-isdijaztak-oket.1089613.html
alon.hu - 2020.03.05
Több magyar egyetem is jól szerepelt egy nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/eduline-tobb-magyar-egyetem-is-jolszerepelt-a-qs-nemzetkozi-felsooktatasi-felmeresen
hrportal.hu - 2020.03.05
Több magyar egyetem is jól szerepelt a QS nemzetközi felsőoktatási felmérésen
https://www.hrportal.hu/hr/tobb-magyar-egyetem-is-jol-szerepelt-a-qs-nemzetkozifelsooktatasi-felmeresen-20200305.html

Magyar Nemzet - 2020.03.05. (16. oldal)
Lépcsőzetes újjáépítés az erdélyi Gyimesbükkön
Románia nyugati határát a Tiszánál képzelte el, a csehek a szlovákokkal való egyesülést tartották
a túlélés zálogának – egyebek mellett ez hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia
székházában rendezett Trianon 100: a békediktátum földrajzi megközelítésben című konferencián.
(...) Szalkai Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa Gyimesbükk példáján
keresztül azt üzente, hogy egy apró erdélyi hegyvidéki település hogyan próbál erényt kovácsolni
a trianoni döntésből.
További megjelenés:
-

-

Pesti Hírlap - 2020.03.04. (1,11. oldal)
Trianon és a földrajz
gondola.hu - 2020.03.05.
Lépcsőzetes újjáépítés az erdélyi Gyimesbükkön
https://gondola.hu/cikkek/115780-Lepcsozetes_ujjaepites_az_erdelyi_Gyimesbukkon.html
magyarnemzet.hu - 2020.03.05.
Lépcsőzetes újjáépítés az erdélyi Gyimesbükkön
https://magyarnemzet.hu/belfold/lepcsozetes-ujjaepites-az-erdelyi-gyimesbukkon7846292/

Hvg - 2020.03.05. (5,38,39,40. oldal)
Frei Zsolt fizikus
Elképzelni sem tudják, mi az a sötét energia, de nagyon keresik, pedig lehet, hogy nincs is. A
fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatóját egy friss
magyar tudományos szenzáció apropóján.
Magyar Narancs - 2020.03.05. (26,27,28. oldal)
„Ha ez egyszer beindul”
Síklaki István szociálpszichológus a kollektív pánikról
A tömeges pánikreakciókat megállítani nem lehet, de korlátozásukra van lehetőség. Az ELTE
egyetemi docensével a koronavírus-járvány fogadtatásáról beszélgettünk.
National Geographic - 2020.03.05. (5. oldal)
Napunk közelebbről és más szemszögből
A Napot minden eddiginél közelebbről vizsgáló Solar Orbiter műhold február 10-én indult hétéves
útjára. A projektnek Erdélyi Róbert, az ELTE csillagászprofesszora is részese. Rendkívül magas
hőmérsékletet is elviselő burkolata révén a Solar Orbiter minden eddiginél közelebbről
vizsgálhatja majd központi csillagunkat. A kutatók remélik, hogy végre megtudhatják, miért és
hogyan változik a helioszféra és a Nap felszíne – ezek a változások ugyanis erősen hatnak az
űridőjárásra.

National Geographic - 2020.03.05. (10. oldal)
Kutatni, kutatni, kutatni
Bognár Zsóﬁa már kisiskolásként betéve tudta a Szinák János–Veress István-féle A világ kutyái két
kötetét. „Kívülről fújtam mind a 470 oldalt.” De a kulcsszó végül is Victoria Stilwell, a kutyakiképző,
író és tévés személyiség műsorában hangzott el. „Hogy mi volt, arra nem emlékszem. De
bizonyosan az a szó vitt az ELTE Etológia Tanszékének honlapjára.” És főként Csányi Vilmos: Zsóﬁra
is életre szóló hatással volt a hazai etológiai kutatások elindítója, megalapozója.
National Geographic - 2020.03.05. (5. oldal)
Avar kori atyafiság
Az ELTE és az ELKH Archeogenetikai Laboratórium munkatársai Vida Tivadar vezetésével
magyarországi temetőkből előkerült avar kori tetemek, elhunyt előkelők apai és anyai génjeit
vizsgálták tíz temetőből, 26 maradványból vett mintán. Az apai és anyai vonalak genetikai
elemzése, a kimutatott rokonsági viszonyok alapján a kutatók valószínűnek tartják, hogy az avarok
annak idején nem katonai, hanem családi egységekben vándoroltak, tehát a nomád avar kori elit
rokoni alapon szerveződött. Ugyanezt egyébként a történeti források és etnológiai kutatások is
alátámasztják.
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.03.05. (1,2. oldal)
Referenciaiskolaként működhet a központ
Együttműködési megállapodást írt alá a közelmúltban a Pannon Oktatási Központ (POK) arról,
hogy az intézmény az ELTE Origó Nyelvi Centrum (ONYC) referenciaiskolájaként működhet. Ezzel
tagjává vált annak a hálózatnak, amely az ONYC reményei szerint jelentősen hozzájárul majd a
hazai nyelvoktatás fejlesztéséhez.
További megjelenés:
-

duol.hu - 2020.03.05.
Referencia-iskola a nyelvi képzésben
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/referencia-iskola-a-nyelvi-kepzesben3489099/

atv.hu - 2020.03.05.
Késlelteti a gyerekek nyelvi fejlődését a mobilozás és a tévézés
Késlelteti a gyerekek nyelvi fejlődését a mobilozás és a tévénézés. Erre hívják fel a figyelmet a
szakemberek a logopédia európai napján. (…) Kas Bence, az ELTE logopédus képzés vezető
oktatója szerint „ha sok időt tölt a gyerek ilyen eszközökkel, akkor kiesnek a napjából azok a
tevékenységek, azok a helyzetek, ahol ő igazán tudna fejlődni, igazán tudna tanulni.
http://www.atv.hu/belfold/20200305-keslelteti-a-gyerekek-nyelvi-fejlodeset-a-mobilozas-es-atevezes

További megjelenés:
-

-

ATV, Kora esti híradó - 2020.03.04.
Késlelteti a gyerekek nyelvi fejlődését a mobilozás és a tévézés
Megszólaló: Kas Bence vezető oktató, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
http://www.atv.hu/videok/video-20200304-keslelteti-a-gyerekek-nyelvi-fejlodeset-amobilozas-es-a-tevezes
ATV - Déli Híradó - 2020.03.05.
Késlelteti a gyerekek nyelvi fejlődését a mobilozás és a televíziónézés
http://www.atv.hu/videok/video-20200305-deli-hirado-2020-03-05

divany.hu - 2020.03.04.
KórházSuli: az a cél, hogy a gyerekek megint gyerekek lehessenek
Magyarországon több ezer olyan tartós betegségéből gyógyuló vagy fenntartó kezelésben
részesülő gyerek él, aki otthonléte időszakában láthatatlanná válik a közoktatási rendszer számára.
A KórházSuli Alapítvány az ő felzárkóztatásukat, és ami a tanulásnál is fontosabb: közösségbe való
visszailleszkedésüket támogatja középiskolás és egyetemi önkéntesekkel és múlhatatlan
lelkesedéssel. (...) Az egyetemisták fő feladata a beteg gyerekek személyes mentorálása. A legtöbb
önkéntesünk az ELTE karairól érkezik, főként tanár szakos hallgatók. Nagy örömünkre lett egy
KórházSuli-kurzus is az ELTE-n.
https://divany.hu/szuloseg/2020/03/04/korhazsuli/
elteonline.hu - 2020.03.04.
Bemutatták a 10 millió eurós HistoGenes projektet
A Diszciplínák párbeszéde címmel induló sorozat első alkalmán a HistoGenes projekt mutatkozott
be február 26-án a Kari Tanácsteremben. A legújabb élvonalbeli tudományközi kutatásokba, a
műhelymunka részleteibe kaphattak betekintést az érdeklődők. Az ELTE-s kutatócsoportokat
bemutató, félévente 2-3 alkalommal megrendezett beszélgetések következő alkalmát áprilisban
tartják.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/04/bemutattak-a-10-millio-euros-histogenes-projektet
elteonline.hu - 2020.03.04.
Bölcsészként a fenntartható fejlődésért – Interjú Winkler Georgina volt skandinavisztika
szakos hallgatóval
Winkler Georgina skandinavisztika alapszak után döntött úgy, hogy norvég nyelvtudását és a
környezetvédelem iránti érdeklődését ötvözve szerencsét próbál a norvég fővárosban.
Tapasztalatairól kérdeztük.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/04/bolcseszkent-a-fenntarthato-fejlodesert-interjuwinkler-georgina-volt-skandinavisztika-szakos-hallgatoval/

elteonline.hu - 2020.03.04.
Felhívás: XXI. Eötvös Konferencia
Az eddigi évekhez hasonlóan, az Eötvös József Collegium szervezésében idén tavasszal ismét
megrendezésre kerül az Eötvös Konferencia. A tavalyi – jubileumi – XX. alkalom után 2020. április
17–18. között a XXI. rendezvénnyel folytatódik a nagy múltra visszatekintő programsorozat. (...)
További érdekesség, hogy az Eötvös Konferencia 2011-ben, 2012-ben, 2014-ben, 2017-ben, 2018ban és 2019-ben is elnyerte az ELTE Év Tudományos Rendezvénye díját.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/04/felhivas-xxi-eotvos-konferencia
elteonline.hu - 2020.03.04.
Latin-Amerika tematikájú előadóestet tartott a Történeti Diákműhely
Február 26-án este 7 órai kezdettel az ELTE SEK nemrég megalakult Történeti Diákműhelye várta
az érdeklődőket a második tematikus esttel, melynek témája ezúttal Latin-Amerika volt.
http://elteonline.hu/savaria/2020/03/04/latin-amerika-tematikaju-eloadoestet-tartott-atorteneti-diakmuhely
Világgazdaság - 2020.03.04. (16. oldal)
Az ELTE hét területen is a legjobb magyar egyetem
A Quacquarelli Symonds nemzetközi felsőoktatási listája szerint az ELTE a legjobb magyar
egyetem lett az angol nyelv és irodalom, ﬁzika–csillagászat, matematika, nyelvészet, pszichológia
és régészet tárgyakban.
További megjelenés:
-

-

-

-

alon.hu - 2020.03.04.
Egyetemi rangsor - Hét területen is a legjobb magyar egyetem az ELTE
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/egyetemi-rangsor-az-elte-het-teruleten-alegjobb-magyar-egyetem-a-qs-nemzetkozi-felsooktatasi-rangsoraban
nlc.hu - 2020.03.04.
Hét területen is az ELTE lett a legjobb magyar egyetem
https://nlc.hu/ezvan/20200304/elte-legjobb-magyar-egyetem-qs-rangsor/
magyarnemzet.hu - 2020.03.04.
Hét területen is az ELTE bizonyult Magyarország legjobb egyetemének
https://magyarnemzet.hu/belfold/het-teruleten-is-az-elte-bizonyult-magyarorszaglegjobb-egyetemenek-7847543/
hir.ma - 2020.03.04.
Az ELTE hét területen a legjobb magyar egyetem a QS nemzetközi felsőoktatási
rangsorában
https://hir.ma/belfold/oktatas/az-elte-het-teruleten-a-legjobb-magyar-egyetem-a-qsnemzetkozi-felsooktatasi-rangsoraban/756190

-

-

Retro Rádió, Hírek 19:00 - 2020.03.04.
Több területen is az Eötvös Loránd Tudományegyetem bizonyult Magyarország
legjobb egyetemének egy nemzetközi rangsorban
Rádió1 - Hírek 6:00 - 2020.03.05.
Az ELTE több területen is a legjobb magyar egyetem lett egy nemzetközi
felsőoktatási rangsorban

pecsma.hu - 2020.03.04.
Nagyon érdekes dolgok derültek ki a kutyák agyműködéséről
A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat:
a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint az emberek, a kutyák
esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés során épp ellentétes az
emberben ismerttel – fedezték fel az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport, a TKI és
az ELTE Etológia Tanszék munkatársai.
https://www.pecsma.hu/zoldzona/nagyon-erdekes-dolgok-derultek-ki-a-kutyakagymukodeserol/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

forestpress.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/34693-a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzia-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-mti
infoesztergom.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-hatekonyabbanelemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2020-03-04-150224
infonyiregyhaza.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-hatekonyabbanelemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2020-03-04-150224
kozszolgalat.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
https://kozszolgalat.hu/kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-beszelo-kiletet-mintbeszedhangokat/
ringmagazin.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
https://ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=42033:akutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszel-kiletet-mint-abeszedhangokat&catid=3:tudomany&Itemid=211
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infotatabanya.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-hatekonyabbanelemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2020-03-04-150224
infodebrecen.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-hatekonyabbanelemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2020-03-04-150224
korkep.sk - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
https://korkep.sk/cikkek/tudomany/2020/03/04/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzia-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat/
bumm.sk - 2020.03.04.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a hangokat
https://www.bumm.sk/turmix/2020/03/04/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-abeszelo-kiletet-mint-a-hangokat
hirextra.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya - igen meglepő
https://www.hirextra.hu/2020/03/04/a-kutyak-agya-igen-meglepo/
origo.hu - 2020.03.04.
A kutyák agya fordítva dolgozza fel az emberi beszédet, mint az emberé
https://www.origo.hu/tudomany/20200304-a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-abeszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat.html
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.03.04.
A legújabb kutatások szerint a kutyák mégsem az arcukról ismerik fel az embereket
Megszólaló: Szabó Dóra tudományos segédmunkatárs, ELTE
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-marcius-04-szerda-0600-9182
videk.ma - 2020.03.05.
A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat
http://videk.ma/2020/03/tudomany-a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelokiletet-mint-a-beszedhangokat/
radio88.hu - 2020.03.05.
A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott
beszédhangokat
https://www.radio88.hu/a-kutyaagy-hatekonyabban-elemzi-a-hozza-beszelo-szemelykiletet-mint-a-hallott-beszedhangokat/
nepszava.hu - 2020.03.05.
A kutyák nem csak a hangját, a beszélő személyét is kódolják
https://nepszava.hu/3069545_a-kutyak-nem-csak-a-hangjat-a-beszelo-szemelyet-iskodoljak

nlc.hu - 2020.03.04.
Ezek a gyerekek sokkal többet tudnak, mint amit a környezetük feltételez róluk – a Fellegvár
Napköziben jártunk
Amikor arról kérdezem, hogy szerinte hány ilyen helyre lenne szükség, mint az övék, Gábor Dr.
Márkus Eszternek, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara dékánhelyettesének tanulmányát
idézi, amely szerint kerületenként kettő, nagyobb kerületekben ennél több napközire is szükség
lenne, hiszen egyre több a sérült kisgyerek.
https://nlc.hu/csalad/20200304/fellegvar-napkozi/
24.hu - 2020.03.04.
Megvannak az első koronavírus-fertőzöttek Magyarországon – válaszok a legfontosabb
kérdésekre
Ahogy arra számítani lehetett, hazánkat is elérte a koronavírus, megvan az első két beteg
Magyarországon. Cikkünkben összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a járványról, a
kórokozóról, illetve arról, hogy mire számíthatunk egy fertőzött területen. (...) Müller Viktor
biológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa, hozzátéve: ez különös, mert
egy gyerek immunrendszere semmiképpen nem „erősebb”, mint az egészséges fiatal felnőtteké,
akik között ritkán, de előfordul súlyosabb fertőzés. Az ok egyelőre ismeretlen.
https://24.hu/tudomany/2020/03/04/koronavirus-magyar-magyarorszag-fertozottlegfontosabb-kerdesek-tunetek-lefolyas-karanten-mit-tegyen/
Innotéka - 2020.03.06. (9,10,11,12,13. oldal)
Amikor a robot visszakérdez – a kutya mint koncepció fontos
Az elme működése érdekelte pályája kezdetén Miklósi Ádámot, s mivel úgy gondolta, csak úgy
ismerhetjük meg az elmét, ha evolúciós kontextusba helyezzük, etológus lett. A kutatásaival egy
időben kibontakozó kognitív etológia kínálta számára azt az evolúciós, illetve ökológiai keretet,
amelynek segítségével a földi elmék működését általánosan lehet értelmezni. Jelenleg az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézetének igazgatója, az általa vezetett kutatómunka
jelentős mértékben járult hozzá, hogy a hazai összehasonlító, illetve kognitív etológiai kutatások
ma a világ élvonalába tartoznak.
Innotéka - 2020.03.06. (8. oldal)
Hiteles tudásátadás
Hogyan érvényesüljön a hiteles tudás az álhírekkel elárasztott világban? – erre a kérdésre keresték
a választ a Fiatal Kutatók Akadémiájának előadói. (...) A konferencián Kun Ádám, az ELTE és az
Ökológiai Kutatóközpont munkatársa a klímaváltozásról beszélt, Varga Máté az ELTE-ről a
génszerkesztés fogalmának és szabályozásának nehézségeiről adott elő.

Innotéka - 2020.03.06. (20,21. oldal)
Peptiddel támadják a rákos sejteket
„Magas mortalitású tumorok ellen fejlesztünk olyan vegyületeket, amelyek a hatóanyagokat
célzottan juttatják a ráksejtekbe” – tájékoztatta magazinunkat Mező Gábor tudományos
tanácsadó, Széchenyi István professzori ösztöndíjas, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
vezetője.
Szabadság - 2020.03.06. (10. oldal)
A térbeli big data és a földrajzi...
A térbeli big data és a földrajzi kutatások új irányai címmel Jakobi Ákos geográfus, az ELTE oktatója
tart előadást a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi Szakbizottságának meghívására
a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. 5–7.) amfiteátrumában március 9-én, hétfőn 20 órától.
hvg.hu - 2020.03.05.
A kormány támogatja, hogy dolgozzanak itt külföldiek, de sokan tartanak tőlük
Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a
magyaroknál? Mekkora bajt okoz, ha nem beszélnek magyarul? Milyen jövőképet akar az állam
mutatni nekik? És egyáltalán: hányan vannak? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Magyar
Közgazdasági Társaság. (…) 2016 óta úgy megnőttek a bérek, hogy sokkal többen érdeklődnek a
magyarországi munka iránt – magyarázta Langerné Rédei Mária, az ELTE egyetemi docense. A
trendeken az látszik, hogy minél távolabbról érkezik valaki, annál magasabb végzettségű, és minél
közelebbről, annál idősebb. A külföldiek két kedvenc területe Budapest, valamint a határ környéke.
https://hvg.hu/gazdasag/20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt
További megjelenés:
-

infovilag.hu - 2020.03.05.
A munkaerőhiány gyógyszere a jó fizetés
https://infovilag.hu/a-munkaerohiany-gyogyszere-a-jo-fizetes/

mandiner.hu - 2020.03.05.
Kövér: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
Most új történetet írunk. Száz évvel Trianon és harminc esztendővel a rendszerváltoztatás után
arról kell beszélnünk, hogy nagy munkában vagyunk: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét.
Mindenekelőtt a magyar-magyar kapcsolatokat, s aztán lépésről lépésre a többit is – jelentette ki
az Országgyűlés elnöke csütörtökön Budapesten, a XI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának
ünnepélyes megnyitóján. (...) A megnyitón mások mellett Borhy László, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) és Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is felszólalt.
https://mandiner.hu/cikk/20200305_kover_ujja_fogjuk_epiteni_a_karpat_medencet
További megjelenés:
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magyarhirlap.hu - 2020.03.05.
Kövér: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200305-kover-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpatmedencet
gondola.hu - 2020.03.05.
Kövér László: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
https://gondola.hu/cikkek/115782-Kover_Laszlo__Ujja_fogjuk_epiteni_a_Karpatmedencet.html
magyarnemzet.hu - 2020.03.05.
Kövér László: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
https://magyarnemzet.hu/belfold/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet7855253/
hirklikk.hu - 2020.03.05.
Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
https://hirklikk.hu/kozelet/kover-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet/360881/
pestisracok.hu - 2020.03.05.
Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
https://pestisracok.hu/kover-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet/
hirado.hu - 2020.03.05.
Kövér: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/03/05/kover-ujja-fogjuk-epiteni-akarpat-medencet
debreceninap.hu - 2020.03.05.
Kövér László aláírt egy focilabdát, és a Kárpát-medence újjáépítéséről beszélt
https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/03/06/kover-laszlo-alairt-egy-focilabdat-esa-karpat-medence-ujjaepiteserol-beszelt/
balatoninap.eu - 2020.03.05.
Kövér László aláírt egy focilabdát, és a Kárpát-medence újjáépítéséről beszélt
https://www.balatoninap.eu/orszag/2020/03/06/kover-laszlo-alairt-egy-focilabdat-es-akarpat-medence-ujjaepiteserol-beszelt/
szoboszloinap.hu - 2020.03.05.
Kövér László aláírt egy focilabdát, és a Kárpát-medence újjáépítéséről beszélt
https://www.szoboszloinap.hu/orszag/2020/03/06/kover-laszlo-alairt-egy-focilabdat-esa-karpat-medence-ujjaepiteserol-beszelt/

nepszava.hu - 2020.03.05.
Az ELTE kényszerpihenőre küldi idős professzorait a koronavírus miatt
Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező munkatársait, továbbá minden olyan
munkatársat, oktatót, akinek a kora, vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az
általánosnál magasabb kockázatot jelent, hogy tartsa távol magát a közösségi alkalmaktól, így az
egyetemi élettől és oktatástól is – olvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

csütörtökön kiadott tájékoztatójában , amely az egyetem Járványügyi Operatív Koordináló
Testületének rendelkezéseit tartalmazza.
https://nepszava.hu/3069611_az-elte-kenyszerpihenore-kuldi-idos-professzorait-a-koronavirusmiatt
uzletihirszerzes.hu - 2020.03.05.
ELTE Karriernap, 2020. április 28.
Az ELTE idén tavasszal ismét megrendezi Karriernapját. Rendezvényünk célja kettős: egyfelől
lehetőséget adunk az ELTE-s hallgatóknak arra, hogy személyes kapcsolatba kerüljenek Budapest,
illetve Magyarország meghatározó munkáltatóival, másrészt kiállítónk is megmutatják innovatív
arcukat.
https://uzletihirszerzes.hu/sajto-hirfigyeles/esemenyfigyelo/konferenciak-treningek/item/9473elte-karriernap-2020-aprilis-28.html
m1 - Híradó M1 22:00 - 2020.03.05.
Három nap alatt öt sportágban versenyez majd 1300 magyar fiatal Budapesten
Három nap alatt öt sportágban versenyez majd 1300 magyar fiatal Budapesten az ELTE és a
Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub által szervezet Kárpát-medencei egyetemek kupáján. Az
eseményt 11. alkalommal rendezik meg.
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-03-05-i-adas-20/
M2 - Én vagyok itt! - 2020.03.05.
Ismeretterjesztő sorozatot indított az ELTE Természettudományi Kara
Megszólaló: Perczel András tanszékvezető, ELTE TTK Szerves Kémia Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-03-05-i-adas/

