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cornandsoda.com - 2020.07.13.
Középfölde felfedezése
A Gyűrűk Ura és A szilmarilok megigéző táj- és helyneveivel kapcsolatban számos
izgalmas etimológiai érdekességgel szolgál még előszavában az ELTE Tolkien-kurzusának
oktatója, érdemes ezt is elolvasni!
http://cornandsoda.com/kozepfolde-felfedezese-3-az-atlasz-es-az-enciklopedia/
penzcentrum.hu - 2020.07.13.
Itt álomfizu, rugalmas munkaidő várja a magyar anyákat: mégsem mernek
belevágni
A legfrissebb adatok szerint (2015/16) a képzési területen a végzettek (1943 fő) 78,3
százaléka férfi volt, de azóta is egyre többen jelentkeznek informatikusképzésre, és ami
nagyon fontos, hogy az első helyes jelentkezések száma is emelkedik - mondta el
korábban a Pénzcentrumnak adott interjúban Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai
Karának dékánja.
https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-alomfizu-rugalmas-munkaido-varja-a-magyaranyakat-megsem-mernek-belevagni.1099120.html
További megjelenés:
-

-

szakszervezetek.hu - 2020.07.13.
Itt álomfizu, rugalmas munkaidő várja a magyar anyákat: mégsem mernek
belevágni
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkaero-piac/23077-itt-alomfizurugalmas-munkaido-varja-a-magyar-anyakat-megsem-mernek-belevagni
hellovidek.hu - 2020.07.13.
Ez lehet az anyák új álom munkája? Így képezhetik át magukat egyről a
kettőre
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2020/07/13/ez-lehet-az-anyak-uj-alommunkaja-igy-kepezhetik-at-magukat-egyrol-a-kettore

artportal.hu - 2020.07.12.
Ahol a gyári munkások világa az underground kultúrával és a kínai városlakókkal
találkozik
A Ganz-MÁVAG kolóniaként ismert épületegyüttes 110 éves fennállása óta a lehető
legkülönbözőbb társadalmi csoportoknak adott otthont. Bár az egykori lakótelep
története nem a folyamatos fejlődésről szól, mégis akadnak epizódok, amelyekre pozitív
örökségképet lehet alapozni. (…) A szerző az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti
Tanszék doktorandusza, aki a témát a Korall társadalomtörténeti folyóirat 75. számában
fejtette ki részletesen.
További megjelenés:
-

qubit.hu - 2020.07.12.
Ganz-MÁVAG kolónia: ahol a gyári munkások világa találkozik az
underground kultúrával és a kínai városlakókkal
https://qubit.hu/2020/07/12/ganz-mavag-kolonia-ahol-a-gyari-munkasok-vilagatalalkozik-az-underground-kulturaval-es-a-kinai-varoslakokkal

femcafe.hu - 2020.07.12.
Kapás Boglárka hatalmas örömhírt jelentett be
Mindenki gratulál a gyönyörű olimpikonnak. Nagy a boldogság Kapás Bogi amellett, hogy
olimpiai bronzérmes, világbajnok és hatszoros Európa-bajnok, rövid pályás Európabajnok és kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok, az ELTE pszichológia szakos hallgatója.
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/kapas-bogi-telegdy-adam-eljegyzes-foto
szimpatika.hu - 2020.07.12.
A kutyák hatása az anyaságra
Jelenlétük megnyugtató, segít elviselni a stresszes élethelyzeteket, és számtalan kutatás
igazolta, hogy kedvező hatást gyakorolnak az emberek egészségi állapotára. Különösen
igaz ez a társállathoz szorosabban kötődő gazdák esetében. Az ELTE TTK Etológia Tanszék
kutatásából mégis az derült ki, hogy azoknál a fiatal anyukáknál, akiknek megterhelő az
anyaság, gyakrabban fordulnak elő a szülés utáni depresszió tünetei, ha még egy
társállatról is gondoskodniuk kell.
https://szimpatika.hu/cikkek/9337/a-kutyak-hatasa-az-anyasagra

atv - Heti napló Sváby Andrással - 2020.07.12.
Internetes csalók magyar televíziósok és magyar orvosok nevét és arcát felhasználva
álgyógyszereket árulnak az interneten
Megszólaló: Krekó Péter adjunktus, ELTE-PPK
http://www.atv.hu/videok/video-20200713-heti-naplo-svaby-andrassal-2-resz-2020-0712
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.07.11. (4. oldal)
Kutyának kinéző vagy kutyaként viselkedő géplények?
Aibo funkciója ebből a szempontból nehezen meghatározható, nem több, mint egy drága
játék – mutat rá Gácsi Márta etológus, az MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai
Kutatócsoport főmunkatársa.Valamennyi robotépítő mérnök és robotgyártó cég célja,
hogy kiszámíthatóan és megbízhatóan működő gépeket bocsásson a felhasználók
rendelkezésére.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.07.11.
Kutyának kinéző vagy kutyaként viselkedő géplények?
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/a-gazda-kedvence-8358093/

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.07.11. (5. oldal)
Kimutathatók-e gyógyszermaradványok a Dunában?
A klímaváltozással együtt járó hőmérséklet-növekedés következtében várhatóan csökken
a befogadóként szolgáló vízfolyások vízhozama, ennek következtében nő a felszíni
vizekben a gyógyszermaradványok koncentrációja – összegezte gondolatait Záray Gyula,
az ELTE professzora a Magyar Tudomány című lapban.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.07.11.
Négymillió liter
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/negymillio-liter-8358222/

Népszava melléklet - 2020.07.11. (I,IV. oldal)
A pénz elment, a túlműködés itt maradt
Annak is köze van a járványhoz, hogy Európa középső és keleti részén élő roma
közösségek körében az átlagnál sokkal magasabb lett a munkanélküliség. Arról, hogy
válsághelyzetekben fokozódik-e a kisebbségeket ért diszkrimináció, Pap András Lászlót, a
Jogtudományi Intézet alkotmányjogász kutatóját, az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájának professzorát kérdeztük.
További megjelenés:
-

nepszava.hu - 2020.07.11.
A pénz elment, a túlműködés itt maradt
https://nepszava.hu/3084550_a-penz-elment-a-tulmukodes-itt-maradt

napidoktor.hu - 2020.07.11.
Felderítették egy ritka, súlyos betegség okát
Az MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport vezetésével a Semmelweis Egyetem,
az ELTE, valamint a University College London kutatói a napokban megjelent
tanulmányukban azt mutatták ki, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha a
sejtek egyik „RNS-ékezetét” készítő enzim meghibásodik a szervezetben.
https://napidoktor.hu/napi-hirek/felderitettek-egy-ritka-sulyos-betegseg-okat/
raketa.hu - 2020.07.11.
Küzdhetünk az öregkori elbutulással, de lehet, hogy már fehérjéinkbe van kódolva
"Mivel a fehérjék világában a csomagolás a molekuláris üzenet maga, ennek megértése
döntő"-mondja Perczel András , az ELTE TTK szerkezetkutatója, az MTA-ELTE Fehérje
Modellező Kutatócsoport vezetője. "Ilyenek például a Ras fehérjecsalád elemei: 3D alakjuk
ugyanis hasonló, ám töltésmintázatuk, a „csomagolópapír” mintázata és színe eltérő."
https://raketa.hu/kuzdhetunk-az-oregkori-elbutulassal-de-lehet-hogy-marfeherjeinkbe-van-kodolva
csepel.info - 2020.07.10.
Koronavírus: itt az áttörés? – “Hatékony gyógyszer lesz a vírust semlegesítő magyar
felfedezés”
Ezért képest arra, hogy akár megelőzésképpen is adagolható legyen. Ezt a két
molekularészt kombinálva jutunk el a mi gyógyszerünkhöz” – ismertette az InfoRádióban
Kacskovics Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának

dékánja, az immunológiai tanszék vezetője azt a felfedezést, amelyet a magyar
koronavírus elleni gyógyszerfejlesztési konzorcium tett. Elmondta azt is, hogy a
gyógyszert négy hónapja kezdték el fejleszteni, közösen a Richter Gedeon
gyógyszergyárral.
http://csepel.info/?p=74743
elteonline.hu - 2020.07.10.
Freund Tamás az MTA új elnöke
A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése Freund Tamást választotta új elnökévé. A
nemzetközi hírű agykutató a szavazatok 58,51 százalékát szerezte meg. A 61 éves,
Veszprém megyei születésű neurobiológus már gimnazistaként érdeklődött az
idegtudományok iránt. A biológia szakot a Szegedi Tudományegyetemen kezdte el, de az
első év után átiratkozott az ELTE-re, és itt szerzett diplomát.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/07/10/freund-tamas-az-mta-uj-elnoke/
További megjelenés:
-

Veszprémi 7 nap - 2020.07.16. (1,16. oldal)
Freund Tamás az MTA elnöke

elteonline.hu - 2020.07.10.
„Az emberi közösség az, ami igazán fontos”: Közösségi élmény egyedül?
Június 12-én a MOME Manage [it] Yourself kerekasztal-beszélgetéssorozata is átköltözött
az online térbe. Téma: az előadói szférában járványhelyzet miatt felmerült nehézségek és
lehetőségek. Mutatjuk a másik két meghívott vendég, Papp Éva és Varga Veronika
gondolatait. Moderátor a volt ELTE-s hallgató és újságíró kollégánk, Helli Szimonetta.
http://elteonline.hu/kultura/2020/07/10/az-emberi-kozosseg-az-ami-igazan-fontoskozossegi-elmeny-egyedul-az-eloadomuveszet-lehetosegei-2-resz/
hazipatika.com - 2020.07.10.
Új programok indulnak az autistákért
A munkában részt vesz az Autizmus Alapítvány és az Apró Lépések Egyesület, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Mentálhigiéniai Központja, a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulancia, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ, a Klebelsberg Központ és a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara - tudatták.

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/orvosnal/cikkek/uj_programok_indulnak_az_
autistakert/20200706130025
infostart.hu - 2020.07.10.
Kacskovics Imre: hatékony gyógyszer lesz a vírust semlegesítő magyar felfedezés
A koronavírus fertőzését is képes megakadályozni, valamint betegség esetén
eredményesen veszi fel a harcot a vírussal az a gyógyszer, amelyet konzorciumi
együttműködés keretében magyar kutatók fejlesztenek - mondata Kacskovics Imre, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja, az
immunológiai tanszék vezetője.
https://infostart.hu/belfold/2020/07/10/kacskovics-imre-hatekony-gyogyszer-lesz-avirust-semlegesito-magyar-felfedezes
jogiforum.hu - 2020.07.10.
Hét évtizedes példamutató pálya a büntetőjog-tudomány területén - Állami
kitüntetésben részesült Prof. em. Dr. Király Tibor akadémikus
Az elismerést a köztársasági elnök megbízásából Polt Péter legfőbb ügyésztől a
professzor fia és lánya vette át 2020. július 8-án a budapesti Igazságügyi Palotában. Király
Tibor a jogi diploma megszerzése után az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara büntetőjogi
és büntető-eljárásjogi tanszékének oktatója lett, később egyetemi tanári kinevezést
kapott, majd dékánként dolgozott. A jogtudomány területén elért eredményei több
évtized munkáját tükrözik.
https://www.jogiforum.hu/hirek/41875
montazsmagazin.hu - 2020.07.10.
Új könyvekkel indult újra az élet
Ablonczy Balázs, az ELTE BTK oktatója és az MTA Történettudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa új megvilágításba helyezi a Magyarországot 100 évvel ezelőtt
szétszakító trianoni diktátum társadalmi következményeit. Az Ismeretlen Trianon
összefoglaló kötete rendhagyó módon nem politika- és diplomáciatörténeti sémákat
követ.
https://montazsmagazin.hu/uj-konyvekkel-indult-ujra-az-elet/

szekesfehervar.hu - 2020.07.10.
Megalkotni az egész univerzumra érvényes modellt - beszélgetés Vámi Tamás
Álmos fizikussal
Vámi Tamás Álmos kísérleti fizikus szakterülete a részecskefizika és a kvantumelmélet:
kutatásának célja a szuperszimmetrikus részecskék felfedezése. Az ELTE-n elvégzett
mesterképzés után jelenleg PhD-képzés keretében folytatja tanulmányait a Johns Hopkins
Egyetemen az USA-ban, Baltimore-ban.
https://www.szekesfehervar.hu/megalkotni-az-egesz-univerzumra-ervenyes-modellt
KarcFM - Déli News - 2020.07.10.
Nem javasolja az utazást Görögországba Fokasz Nikosz
Megszólaló: Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE
https://karcfm.hu/archiv/deli-news-2020-07-10-1200-1230/
divany.hu - 2020.07.14.
Milyen lenne a világ vallás nélkül? A filozófus válasza
Lehetséges-e, és milyen lenne egy vallás nélküli világ? Cikksorozatunk júliusi témájával
kapcsolatban ezúttal Ropolyi László fizikus, filozófus fejti ki gondolatait. (…)
Megszólalónkról Ropolyi László fizikus, filozófus, az ELTE TTK egykori Tudománytörténeti
és Tudományfilozófiai Tanszékének volt adjunktusa.
https://divany.hu/vilagom/2020/07/14/milyen-lenne-a-vilag-vallas-nelkul-ropolyi-laszlo/
promenad.hu - 2020.07.14.
A Délvidéken tartott előadásokat Miklós Péter
Az újvidéki nyári akadémián a vásárhelyi múzeumigazgató mellett előadást tartott még –
többek között – Szakály Sándor történészprofesszor, a VERITAS Történetkutató Intézet és
Levéltár főigazgatója, Pomozi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a
Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának vezetője, Császtvay
Tünde, a Kodolányi János Egyetem docense, Vajda Tamás, a Szegedi Tudományegyetem
Szaklevéltárának igazgatója és Ujváry Gábor főiskolai tanár, a VERITAS Történetkutató
Intézet és Levéltár kutatócsoport-vezetője.
https://www.promenad.hu/2020/07/14/a-delvideken-tartott-eloadasokat-miklos-peter/
További megjelenés:

-

-

vasarhely24.com - 2020.07.14.
Történelem és magyarság – A Délvidéken tartott előadásokat Miklós Péter
http://www.vasarhely24.com/esemeny/tortenelem-es-magyarsag-a-delvidekentartott-eloadasokat-miklos-peter
szegedma.hu - 2020.07.14.
Délvidéki magyar tanároknak szerveztek továbbképzést Újvidéken
https://szegedma.hu/2020/07/delvideki-magyar-tanaroknak-szerveztektovabbkepzest-ujvideken

hirek.prim.hu - 2020.07.13.
Mesterséges tananyagot fejleszt az ELTE és a Microsoft
Az ELTE Informatikai Karán működő Microsoft MI Tudásközpont mesterséges intelligencia
tananyagot fejleszt a Microsoft Magyarország Kft. támogatásával.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/07/13/mesterseges_tananyagot_fejleszt_az_elte_es_a_micr
osoft
További megjelenés:
-

-

iotzona.hu - 2020.07.14.
Közös tananyagot fejleszt az ELTE és a Microsoft
https://iotzona.hu/kozszolgaltatas/gepi-tanulas-kozos-tananyagot-fejleszt-azelte-es-a-microsoft
minuszos.hu - 2020.07.16.
Mesterséges intelligencia tananyagot fejleszt az ELTE és a Microsoft
https://www.minuszos.hu/mesterseges-intelligencia-tananyagot-fejleszt-az-eltees-a-microsoft

hu.euronews.com - 2020.07.13.
A szomszédainknál egyre több a fertőzött, itthon tombol a nyári szezon
Az ELTE Szociálpszichológia Tanszékének vezetője, Dr. Kende Anna elmondta: paradox
módon a járvány sikeres visszaszorítása növeli azok számát, akik szerint feleslegesek
voltak az óvintézkedések. Az emberek hajlamosak túlzottan optimisták lenni. Sokan azt
gondolják, hogy velük úgyse történhet baj, ez pedig időnként felelőtlen döntésekhez
vezet.
https://hu.euronews.com/2020/07/13/a-szomszedainknal-egyre-tobb-a-fertozottitthon-tombol-a-nyari-szezon

mtvsz.blog.hu - 2020.07.13.
30 év, 30 arc, 30 történet - Dr. Halmos Gergő
13 évesen, 1989-ben lettem a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagja.
Ötödik osztályos koromtól az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskolájában tanultam, és
talán hetedikesek voltunk, mikor néhány barátommal úgy döntöttünk, hogy belépünk az
MME-be, mert érdekelt a természetjárás, a természetvédelem. (...) Nekünk Szászné
Heszlényi Judit biológiatanár nagyon jó órákat tartott. Onnan mentem az ELTE biológus
szakra, az egyetemi diplomamunkám témavezetője az Ócsán megismert Dr. Csörgő Tibor
volt.
https://mtvsz.blog.hu/2020/07/13/30_ev_30_arc_30_tortenet_dr_halmos_gergo
portfolio.hu - 2020.07.13.
Benedek Tibor azért válhatott legendává, mert észrevette azt, amit senki más
Benedek Tibor edzőként észjátékot vezényelt, amely nem a mérkőzéssel és nem a
medence partján vette kezdetét, hanem a „tervezőasztalnál”. Meglepő edzésmódszertani
újításai voltak, amelyek megvalósításához különleges szakembereket hívott segítségül. (...)
A szerző Tanács János, a Neumann János Egyetem és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem egyetemi docense. A cikk megírásához vezető gondolatokért
köszönettel tartozom Szívós László (NJE) és Zemplén Gábor (ELTE) kollégáimnak.
https://www.portfolio.hu/prof/20200713/benedek-tibor-azert-valhatott-legendavamert-eszrevette-azt-amit-senki-mas-440852
raketa.hu - 2020.07.13.
Az arcfelismerő technológia már a magyar állattartó telepeken is megjelent
A mezőgazdaságnak informatikai megoldásokra is szüksége van ahhoz, hogy
fenntartható módon biztosítsa a Föld egyre növekvő népességének élelmiszerellátását. E
két, egymástól látszólag igen távol eső szakterület összekapcsolásán dolgozik Alexy
Márta, az ELTE IK Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék adjunktusa.
https://raketa.hu/az-arcfelismero-technologia-mar-a-magyar-allattarto-telepeken-ismegjelent
wbasket.hu - 2020.07.13.
Három játékossal bővült a BEAC magyar magja
Az ELTE-BEAC Újbuda a hivatalos honlapján három magyar játékos szerződtetését
jelentette be. Miután a legutóbbi idény magyar magjából nyolcan is szerződést
hosszabbítottak, ezzel a klub magyar kerete teljesnek tekinthető.
https://wbasket.hu/harom-jatekossal-bovult-a-beac-magyar-magja

Duna TV - Balatoni nyár - 2020.07.13.
Heuréka
Megszólaló: Kubinyi Enikő főmunkatárs, ELTE Etológia Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/balatoni-nyar-2020-07-13-i-adas/
kultura.hu - 2020.07.13.
Így olvastok Ti
Spiró György esszékötete, a Malaccal teljes éveink az Eötvös Collegiumban töltött éveket
idézi meg, amely egy rendszerváltásról és egy napjainkról szóló eszmefuttatással egészül
ki.
https://kultura.hu/igy-olvastok-ti/
További megjelenés:
-

vaskarika.hu - 2020.07.16.
Így olvastok Ti - Könyves sikerlista
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19117/

Nemzeti Sport - 2020.07.15. (11. oldal)
Irányító érkezett
Irányító érkezett Három új játékos, köztük a korábbi válogatott Czank Tímea (34) érkezését
jelentette be a női élvonalban szereplő ELTE-BEAC. Az előző idényben Győrben játszó
magyar bajnok és kupagyőztes irányító mellett Koch Dóra (27) és Boros Júlia (17) is aláírt.
art7.hu - 2020.07.14.
A jövő szolgálatában
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem központi könyvtára a nagy múltú Egyetemi
Könyvtár, mely az első magyar egyetemi könyvtár, s amely alapítása óta folyamatosan
működik. Nem tipikusan egyetemi könyvtár, hiszen a nagyszombati idők kivételével nem
az egyetem „testében” működött, ezért már az 1700-as években tanszéki könyvtárak sora
jött létre mellette. A Ferenciek terén álló gyönyörű kétemeletes épület az első
Magyarországon, amelyet kifejezetten könyvtári célokra szántak.
https://art7.hu/irodalom/az-egyetemi-konyvtar-es-leveltar/

raketa.hu - 2020.07.14.
A kutyák fejformája is befolyásolja, hogy mennyire könnyen tudunk velük
kommunikálni
Bognár Zsófia ÚNKP ösztöndíjas filmje az ELTE tudománykommunikációs versenyének
egyik első helyezettje különböző korú, fajtájú és fejformájú kutyákat vizsgált: az ebek
dolga mindössze annyi volt, hogy a kísérletvezető szemébe nézzenek. Hogy ez miért
fontos, az kiderül az alig kétperces, ám annál informatívabb videóból.
https://raketa.hu/a-kutyak-fejformaja-is-befolyasolja-hogy-mennyire-konnyen-tudunkveluk-kommunikalni
weborvos.hu - 2020.07.14.
Stroke: embereken próbálják a magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltet
A hatóanyagot az ELTE-n fejlesztették ki, és nemzetközi szabadalom védi: az innovatív
kutatásokban a világon legerősebbnek tartott amerikai intézetet előzte meg a magyar
kutatócsoport Ritkán fordul elő, hogy Magyarországon az alapkutatástól a klinikai
próbákig, azaz az embereken való kipróbálásig eljut egy gyógyszerjelölt.
https://weborvos.hu/hirek/stroke-embereken-probaljak-a-magyar-fejlesztesugyogyszerjeloltet-260674
További megjelenés:
-

-

-

-

infostart.hu - 2020.07.14.
Először próbálják embereken a magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltet
https://infostart.hu/tudomany/2020/07/14/eloszor-probaljak-embereken-amagyar-fejlesztesu-gyogyszerjeloltet
blikk.hu - 2020.07.14.
Tesztelnek a kórházakban: újfajta, magyar fejlesztésű gyógyszer kerülhet a
piacra - Ezeknek a betegeknek hozhat nagy változást
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-magyar-hatoanyag-strokeidegrendszer-betegseg-gyogyszer-fejlesztes/wn71pny
index.hu - 2020.07.14.
Az ELTE gyógyszert fejlesztett a sztrók utáni izomgörcs kezelésére
https://index.hu/techtud/2020/07/14/az_elte_gyogyszert_fejlesztett_a_sztrok_utan
i_izomgorcs_kezelesere/
qubit.hu - 2020.07.14.
Magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltet tesztelnek elsőként embereken a sztrók
kezelésére

-

-

-

-

-

https://qubit.hu/2020/07/14/magyar-fejlesztesu-gyogyszerjeloltet-tesztelnekelsokent-embereken-a-sztrok-kezelesere
24.hu - 2020.07.14.
Magyar fejlesztésű stroke-gyógyszert tesztelnek a kórházakban
https://24.hu/tudomany/2020/07/14/stroke-elte-magyar-gyogyszer-izomgorcs/
Magyar Nemzet - 2020.07.16. (16. oldal)
Magyar hatóanyag stroke-osoknak
Népszava - 2020.07.16. (16. oldal)
Magyar hatóanyag a stroke kezelésére
medicalonline.hu - 2020.07.16.
Magyar gyógyszerjelölt stroke utáni izomgörcsök oldására
http://medicalonline.hu/cikk/magyar_gyogyszerjelolt_stroke_utani_izomgorcsok_o
ldasara
origo.hu - 2020.07.16.
Stroke: először tesztelik embereken a magyar fejlesztésű hatóanyagot
https://www.origo.hu/tudomany/20200715-stroke-utan-eloszor-probaljakembereken-a-magyar-fejlesztesu-gyogyszerjeloltet.html
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.07.17. (7. oldal)
Stroke-osok reménysége
Somogyi Hírlap - 2020.07.17. (1, 7. oldal)
Stroke-osok reménysége
Új Néplap - 2020.07.17. (7. oldal)
Stroke-osok reménysége
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.07.17. (7. oldal)
Stroke-osok reménysége
Dunántúli Napló - 2020.07.17. (7. oldal)
Stroke-osok reménysége
24 óra - 2020.07.17. (1, 7. oldal)
Stroke-osok reménysége
Heves Megyei Hírlap - 2020.07.17. (1, 7. oldal)
Stroke-osok reménye
Petőfi Népe - 2020.07.17. (1, 7. oldal)
Hamarosan indulhat a tesztelés
Tolnai Népújság - 2020.07.17. (1, 7. oldal)
Rövidesen embereken is tesztelik
magyarnemzet.hu - 2020.07.16.
Magyar hatóanyag stroke-osoknak

https://magyarnemzet.hu/tudomany/magyar-hatoanyag-stroke-osoknak8385081/
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.07.14.
Mennyire territoriális lény az ember?
Megszólaló: Dúll Andrea, az ELTE Ember-Környezet Tranzakció Intézet vezetője
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-julius-14-kedd-0600-11735
blikk.hu - 2020.07.14.
Gyász: elhunyt Gyekiczki András
Meghalt 62 évesen Gyekiczki András szociológus, jogász. Gyekiczki 1958. június 7-én
született Pápán. A szociológus karrierje a Bibó Szakkollégiumnál indult, ahol igazgató is
volt.
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/gyasz-elhunyt-meghalt-szociologus-jogaszgyekiczki-andras/f152fqf
További megjelenés:
-

-

-

pestihirlap.hu - 2020.07.14.
Meghalt Gyekiczki András
https://pestihirlap.hu/2020/07/14/meghalt-gyekiczki-andras/
propeller.hu - 2020.07.14.
Gyász: elhunyt a nagy hatású Gyekiczki András
https://propeller.hu/itthon/3555586-gyasz-elhunyt-nagy-hatasu-gyekiczki-andras
24.hu - 2020.07.14.
Meghalt Gyekiczki András
https://24.hu/belfold/2020/07/14/gyekiczki-andras-meghalt-elhunyt-gyasz/

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.07.16. (14. oldal)
Újra megválasztották
A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (International Orienteering Federation, IOF)
közgyűlése újabb négyéves időtartamra elnökségi tagjának választotta meg dr. Zentai
Lászlót, az ELTE oktatási és tanulmányi rektorhelyettes egyetemi tanárát.

Petőfi Népe - 2020.07.16. (1,6. oldal)
A járvány nyelvi lenyomata
Dr. Veszelszki Ágnes kiskunhalasi születésű nyelvész, a Budapesti Corvinus Egyetem
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense fél év
alatt négyszáz szót vagy kifejezést gyűjtött össze a napokban megjelent
Karanténszótárba, mely kór- és kordokumentumként szolgál. (...) Balázs Gézának, az ELTE
professzorának támogatásával lett a szótár gondolata puszta ötletből kézzel fogható
alkotás.
elteonline.hu - 2020.07.15.
ELTE Alumni – mobilitási ösztöndíjak, karriersegítő felület és végzős ajándék
Az ELTE Alumni Szervezet célja nemcsak az, hogy alkalmat teremtsenek az egykori
hallgatóknak a kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre, hanem az is, hogy megosszák
egymással sikereiket és pályafutásuk során felhalmozott tudásukat az egyetem
mindenkori hallgatóival. Ezen felül azonban más módon is támogatják az egyetemen
tanulókat: ezúttal mobilitási ösztöndíj, karriersegítő felület és egy végzős ajándék
formájában.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/07/15/elte-alumni-mobilitasi-osztondijakkarriersegito-felulet-es-vegzos-ajandek/
hirado.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
Mint írják, az irodalmi pályázatra a tavalyinál kétszer több, 437 pályázat érkezett. A
szakmai zsűri tagjai – Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, prózaíró, műfordító, esszéista,
egyetemi tanár (ELTE), Terék Anna költő és Hász Róbert, a Tiszatáj folyóirat főszerkesztője
– az előzsűri által kiválasztott 12 írás közül válogatva ítélték oda a szakmai díjat AbafáyDeák Csillagnak Csillagharcos című prózaírásáért.
https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/07/15/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset
További megjelenés:
-

sonline.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-3037529/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

feol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-4149356/
veol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-3912419/
vaol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-4129367/
kemma.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2703635/
boon.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-4408004/
bama.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2672243/
duol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-3716486/
szoljon.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2526899/
delmagyar.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-6633910/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

beol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2890010/
kisalfold.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-10043458/
teol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2577740/
szon.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-4049357/
baon.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2842730/
zaol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-4356431/
haon.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-4200764/
heol.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-2655818/
nool.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztivaliropalyazatanak-gyozteset-3341996/

-

-

-

hir6.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
http://hir6.hu/cikk/156523/kihirdettek_a_pestext_fesztival_iropalyazatanak_gyozte
set
webradio.hu - 2020.07.15.
Kihirdették a PesText fesztivál írópályázatának győztesét
https://webradio.hu/hirek/kultura/kihirdettek-a-pestext-fesztival-iropalyazatanakgyozteset
kultura.hu - 2020.07.15.
A Csillagharcos nyerte a PesText írópályázatát
https://kultura.hu/a-csillagharcos-nyerte-a-pestext-iropalyazatat/

magyarhang.org - 2020.07.15.
Nehéz helyzetbe kerültek a vak és gyengénlátó emberek a járvány alatt
A vakok és gyengénlátó emberek közül azonban sokan a bevásárlásról is lemondtak, mert
ez sok plusznehézséget okozott volna nekik, derült ki egy kérdőíves kutatásból, amelyet
Gombás Judit egyetemi adjunktus és Csákvári Judit egyetemi docens, az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatói készítettek. Az online kérdőíves kutatásban
látássérült személyeket kérdeztek meg arról, hogy milyen nehézségekkel szembesültek a
koronavírus-járvány miatt, és hogy oldották meg őket.
https://magyarhang.org/belfold/2020/07/15/nehez-helyzetbe-kerultek-a-vak-esgyengenlato-emberek-a-jarvany-alatt/
raketa.hu - 2020.07.15.
Magyar kutatók jöttek rá, hogy a a kutyák is képesek reprezentálni saját akcióikat
Az ELTE etológusainak legújabb eredményei arra utalnak, hogy a kutyák is képesek
reprezentálni saját akcióikat. „Saját akciók mentális reprezentációinak vizsgálata nonverbális fajoknál (vagyis állatoknál) nagy kihívást jelent, mivel nem kérdezhetjük meg az
alanyokat, hogy emlékeznek-e arra, amit tettek. Kidolgoztunk azonban egy módszert,
amellyel most mégis csak hozzájuthatunk a válaszhoz”-magyarázta Claudia Fugazza, a
tanulmány vezető kutatója.
https://raketa.hu/magyar-kutatok-jottek-ra-hogy-a-a-kutyak-is-kepesek-reprezentalnisajat-akcioikat

Élet és Irodalom - 2020.07.17. (5. oldal)
Vonzalmak, választások
Annál inkább az a június 30-i, teljes plénum előtt megtartott választás, amelyen az
elnöknek megszavazott eddigi társelnök, a nemzetközi hírű régészprofeszszor,
akadémikus és ELTE-rektor Borhy László mellé Mocsai Lajost, a Testnevelési Egyetem
rektorát választották társelnöknek.
Népszava melléklet - 2020.07.17. (1. oldal)
Kivonulsz vagy beleőrülsz
Mécs Anna látszategyenlőségről és téves képzeteinkről
32 éves, az ELTE-n matematika–magyar tanári szakon végzett, jelenleg
kontentmenedzserként dolgozik. Első kötete, a Gyerekzár 2018-ban elnyerte az
elsőköteteseknek járó Margó-díjat. Második novellásgyűjteménye, a Kapcsolati hiba
tavasz végén jelent meg.
divany.hu - 2020.07.17.
Nem találod ki, melyik írónk nőtt fel egy Dohány utcai dohányboltban
Mai kattintásvadászat-paródiánk főhőse, Füst Milán édesanyja az író gyerekkorában
trafikot üzemeltetett, cigarettát, szivarokat árult, fiával az üzlet mögötti kis lakásban éltek.
(...) A világháború után Füst visszatérhetett a tanításhoz: szabadegyetemi előadásokat
tartott, sokszor szerepelt a rádióban is. 1948-ban Kossuth-díjat kapott, ugyanettől az évtől
kezdve az ELTE Bölcsészkarán oktatott, leghíresebb kurzusán Shakespeare-ről tartott
előadásokat, amelyeknek az összegyűjtött anyagát könyv formájában is megjelentette.
https://divany.hu/kultbait/2020/07/17/fust-milan/
Jelen - 2020.07.16. (20,21. oldal)
Krekó Péter: a demokrácia műfaja nem lehet a monológ
Krekó Péter Politológus, szociálpszichológus, az ELTE PPK Szociálpszichológiai
tanszékének adjunktusa. 2011 óta a Political Capital ügyvezető igazgatója. 2014-ben írta
doktori értekezését az összeesküvés-elméletek szociálpszichológiájából. 2020 májusában
tartotta habilitációs előadását A csoportidentitás szerepe az álhírek elfogadásában
címmel.
természetesen be lehetett kerülni alacsonyabb ponttal is, de azt már csak önköltséges
formában.

hirtv.hu - 2020.07.16.
Kacskovics Imre: A cél az, hogy idehaza is legyen hatékony védőanyag
A vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a fehérje hatóanyag képes a leghatékonyabban
semlegesíteni a vírus molekuláit. A klinikai tesztek vélhetően 2021 végén kezdődhetnek
el – magyarázta az immunológus. Az ELTE dékánja kitért arra is, hogy többen igyekeznek
hatékony gyógyszert vagy vakcinát előállítani a koronavírus-fertőzés ellen, a cél pedig
nem az, hogy megnyerjék ezt a versenyt, hanem az, hogy legyen idehaza is védőanyag.
Ennek egyre nagyobb az esélye.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-a-cel-az-hogy-idehaza-is-legyenhatekony-vedoanyag-2505229
További megjelenés:
-

-

hírTV Magyarország élőben - 2020.07.16.
Hol tartanak a hazai gyógyszerkutatások a koronavírus tekintetében?
Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE TTK
https://www.youtube.com/watch?v=YF7R6z1Fx98
RTL Klub Reggeli - 2020.07.16.
Sikeres a magyar kutatók által kifejlesztett fehérje alapú koronavírus
gyógyszer?
Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2020-07-16-c_12647709

magyarmezogazdasag.hu - 2020.07.16.
Rózsatanfolyam és növényvásár a Füvészkertben
A legszebb tavaszi virágzások idején számos más növénygyűjteménnyel együtt zárva volt
a Pál utcai fiúkból ismert ikonikus növénygyűjtemény, az ELTE botanikus kertje, vagyis a
híres budapesti Füvészkert is. Nyárra azonban már újra kinyitotta kapuit, a nyári
nyitvatartás szerint mindennap 9-17 óra között látogatható.
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/07/16/rozsatanfolyam-es-novenyvasarfuveszkertben
Csepeli hírmondó - 2020.07.15. (12,13. oldal)
Rejtélyek, feladványok a Balaton mellett
A második napon lehetőség nyílt új logikai társasjátékok tanulására, logikai feladványok
megoldására. Holló-Szabó Ferenc, az ELTE matematikaprofesszorának előadása

színesítette és a Bermudaháromszögről szóló esti mese zárta a napot. Természetesen a
strandolás, a kirándulás sem maradt el.
Városházi híradó - Budafok-Tétény - 2020.07.15. (6. oldal)
Beszélsz te növényül?
Szigeti Zoltán, az ELTE nyugalmazott egyetemi tanára, aki csaknem fél évszázadon át
kutatta és hallgatóinak oktatta a zöld növények életének legfontosabb jelenségeit, a
Beszélsz te növényül? Című, gyermekeknek szánt könyvében azonban leleplezi „őket”. –
A tudományos közleményeken kívül több egyetemi jegyzetet is írt, és tankönyvek szerzője
volt, de a 8–14 éves korosztály kezébe eddig még nem adott olvasnivalót.

