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dailynewshungary.com - 2020.09.14.
WOW! Today is World Hindi Day – this is how it will be celebrated in Hungary
It has its roots in the almost 120 year old Department of Indian Studies, at ELTE University
which first started teaching Hindi in 1960s, when Dr. Árpád Debreceni started taking
classes in the department. Later Dr. Mária Négyesi, was made in charge to structure the
Hindi studies as parallel with Sanskrit studies. As a pioneer, Dr. Négyesi introduced Hindi
through literature, music and films of India. Today Hungarian Hindi & Sanskrit scholars
are teaching & researching all over the world.
https://dailynewshungary.com/wow-today-is-world-hindi-day-this-is-how-it-will-becelebrated-in-hungary-videos/
medicalonline.hu - 2020.09.14.
Különbségek a férfi és a női agy között
A férfiak sűrűn összekapcsolt agyi területeinek sokfélesége, változékonysága kisebb, mint
a nőké – derült ki az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának kutatói legújabb kutatásából.
A Grolmusz Vince professzor által vezetett csoport több mint 400 ember esetében
vizsgálta az agyi kapcsolatokat leíró gráfokat.
http://medicalonline.hu/cikk/kulonbsegek_a_ferfi_es_a_noi_agy_kozott
További megjelenés:
-

-

-

weborvos.hu - 2020.09.11.
Különbségek a férfi és a női agy között
https://weborvos.hu/hirek/kulonbsegek-a-ferfi-es-a-noi-agy-kozott-261845
szimpatika.hu - 2020.09.15.
Különbségek a férfi és a női agy között
https://szimpatika.hu/cikkek/9614/kulonbsegek-a-ferfi-es-a-noi-agy-kozott
napidoktor.hu - 2020.09.16.
Ezek a legnagyobb különbségek a férfi és a női agy között
https://napidoktor.hu/kivul-belul/ezek-a-legnagyobb-kulonbsegek-a-ferfi-es-anoi-agy-kozott/

bumm.sk - 2020.09.13.
Új csapatok előtt is nyitva áll a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Az ELTE és annak nagy múltú sportklubja, a BEAC 2010 óta szervezi meg a Kárpátmedencei Egyetemek Kupáját, a KEK-et. A KEK-re minden évben márciusban kerül sor
Budapesten, idén ez volt azon kevés határokon átívelő multisport-esemény egyike,
amelyet még éppen meg lehetett rendezni a koronavírus-járvány kitörése előtt.
https://www.bumm.sk/sport/2020/09/13/uj-csapatok-elott-is-nyitva-all-a-karpatmedencei-egyetemek-kupaja
hirbalaton.hu - 2020.09.13.
Mégsem épül új kilátó a fonyódi magasparton
A kilátótervekkel kapcsolatban szakmai aggályok is megfogalmazódtak a költségek
mellett. “Én ennyire nem mernék szembe menni a természettel” – fogalmazott Timár
Gábor tanszékvezető, az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének docense az
atlatszo.hu-nak a terveket látva.
http://www.hirbalaton.hu/megsem-epul-uvegfodemes-kilato-a-fonyodi-magasparton/
hirbalaton.hu - 2020.09.13.
Kerekesszékkel kerülte meg a Balatont
Kerekesszékkel kerülte meg a Balatont Máthé Gergely, ahogy ő mondja: “körbesétáltam”.
(…) Másfél éve egy országos szervezetnél dolgozik főállásban informatikusként. Az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának kurzusán pedig participatív oktatóként vesz
részt. A nyári időszakban azonban Máthé Gergely útra kelt, hogy körbejárja a tavat.
http://www.hirbalaton.hu/kerekesszekkel-kerulte-meg-a-balatont-likebalaton-hu/
További megjelenés:
-

-

likebalaton.hu - 2020.09.13.
Kerekesszékkel a tó körül
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/kerekesszekkel-a-to-korul167688/
nlc.hu - 2020.09.14.
Kerekesszékkel kerülte meg a Balatont Gergely
https://nlc.hu/egeszseg/20200914/mathe-gergely-balaton-kerekesszek/

nepszava.hu - 2020.09.13.
Így fejtették meg a borsodnádasdi gyilkosságot
nem egyszerű kitalálni, mi jár a tettes fejében Nehéz dolga van a bíróságnak, mivel
tudattartalmakat kell mérlegelnie, amikor ítéletet hoz – utóbbit már az ELTE Büntető
Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára mondta
lapunknak. Hack Péter hangsúlyozta, nem ismeri a konkrét ügyet, csak a sajtóban
megjelent információk alapján tud tájékozódni.
https://nepszava.hu/3091744_igy-fejtettek-meg-a-borsodnadasdi-gyilkossagot
További megjelenés:
-

-

eszakhirnok.com - 2020.09.14.
Így fejtették meg a borsodnádasdi gyilkosságot
https://www.eszakhirnok.com/2020/09/14/igy-fejtettek-meg-a-borsodnadasdigyilkossagot/
eszakhirnok.com - 2020.09.16.
Így fejtették meg a borsodnádasdi gyilkosságot
https://www.eszakhirnok.com/2020/09/14/igy-fejtettek-meg-a-borsodnadasdigyilkossagot/comment-page-1/

Kossuth Rádió - Határok nélkül - 2020.09.13.
Hogyan segíti a Collegium Talentum a tehetségeket és az utánpótlás nevelést?
Megszólaló: Weisbruch Tamás tanszékvezető, ELTE TTK Ásványtani Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-13_18-0200&enddate=2020-09-13_18-40-00&ch=mr1
Magyar Nemzet - 2020.09.12. (7. oldal)
Százezerrel több diplomás áll munkába
A Nyíregyházi Egyetem az agrárdiplomák mintegy negyven százalékát tartotta vissza.
Ezzel szemben a Műegyetemen, a Corvinuson, az ELTE-n vagy az Állatorvostudományi
Egyetemen szinte egyáltalán nincs gond a végzősök nyelvtudásával, a beragadó diplomák
aránya itt jóval öt százalék alatti, sőt némely szakon még az egy százalékot sem éri el.
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.09.12. (15. oldal)
Adamikné Jászó Anna érzékenyítő írásai
A nyelvész óriási élettapasztalatának, valamint jó stílusérzékének köszönhetően a cikkek
élményszerűek és olvasmányosak. Ez nem véletlen, hiszen Adamikné Jászó Anna
sokoldalú, a retorika hazai kiemelkedő kutatója és újraélesztője, tankönyvszerző, az

olvasástanítás avatott szakértője, az ELTE professor emeritusa és nem emeritája (ahogy a
szerző is ír erről).
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.09.12. (1,2. oldal)
Ellenanyag
A „vírusigenlők” felének gondot jelentett a száj és az orr eltakarása, ellenben a
távolságtartás, a kézmosás, a karantén nem okozott problémát – ismerteti az Eötvös
Loránd Tudományegyetem pszichológusa annak a felmérésnek az eredményét, amelyet
kollégáival készítettek.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.09.12.
Ellenanyag
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/ellenanyag-8631993/

Petőfi Népe - 2020.09.12. (2. oldal)
Politológusok találkoztak
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Fiatal Politológusok Találkozóját a lakiteleki
Népfőiskolán a közelmúltban. Az IKON által szervezett találkozón a harminc éve tartott
első szabad választásokra emlékeztek és ebben a témában hirdettek pályázatot is a ﬁatal
politológusok számára. (...) A találkozó pályázói közül első helyezett lett Biró István, az
ELTE hallgatója, második helyezést ért el Balogh Géza Attila, a SZIE hallgatója, harmadik
helyezett lett Nagy Bálint, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója.
index.hu - 2020.09.12.
Mentálisan nem tenne jót egy újabb iskolabezárás
Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója szerint is nehéz
helyzetben vannak a pedagógusok, sokan várták ugyanis, hogy a nyáron rendszeres
felkészítések, tájékoztatások, egyeztetések lesznek, ez azonban elmaradt.
https://index.hu/belfold/2020/09/12/koronavirus-iskolabezaras-trefort-csapodi-zoltan/
magyarnarancs.hu - 2020.09.12.
„A Pusztakutasi Olvasóegylet egy egész települést alapított, utakkal,
közvilágítással!”
Még az olvasás sem volt általánosan elterjedt, amikor az olvasmányok közös
megbeszélése köré szerveződő társaságok, az olvasókörök már népszerűek voltak. (…) A
hagyományos olvasókörök történetéről és társadalmi szerepéről beszélgettünk Barátné

Hajdu Ágnessel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökével. (…) Barátné Hajdu
Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöke. Az ELTE fizika–könyvtár szakának elvégzése után a József Attila
Tudományegyetem könyvtárában hét évig módszertani munkatársként dolgozott.
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/a-pusztakutasi-olvasoegylet-egy-egesz-telepulestalapitott-utakkal-kozvilagitassal-133102
marieclaire.hu - 2020.09.12.
Kezdődik az ősz legnagyobb kaktuszvására
Megnyitotta kapuit az Őszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár az ELTE Füvészkertben. A
nagyszabású eseményt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szervezi
szeptember 11–13. között. A sokak által ismert kaktuszok és pozsgás növények hazája az
amerikai és az afrikai földrész, ahol a növények tűző napon, sziklatörmelékes
hegységekben vagy éppen sivatagi hőségben élnek és virágoznak.
https://marieclaire.hu/eletmod/2020/09/12/kezdodik-az-osz-legnagyobbkaktuszvasara/
További megjelenés:
-

Retro Rádió Hírek 8:00 - 2020.09.12.
Kaktuszokban gyönyörködhetnek az emberek hétvégén az ELTE Füvészkertben

napidoktor.hu - 2020.09.12.
Fiatalos programmal, online erősít az Egy Csepp Figyelem Alapítvány
Az ingyenes képzés célja, hogy az óvópedagógusokat és tanítókat felkészítse a
cukorbeteg gyerekek körüli mindennapi feladatokra. Eddig 50 állomáson csaknem 4000
pedagógus szerzett ismereteket a diabétesszel élő kicsik gondozásáról. Szakmai
partnerként a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
segíti a „Belevalókat”, amely része az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hivatalos képzési
programjának.
https://napidoktor.hu/cukorbetegseg/fiatalos-programmal-online-erosit-az-egy-cseppfigyelem-alapitvany/
További megjelenés:
-

egeszsegkalauz.hu - 2020.09.11.
Fiataloknak szóló egészségprogramokkal erősít az online térben a 15 éves egy
csepp figyelem alapítvány

-

-

-

-

-

https://www.egeszsegkalauz.hu/eletmod/mozgas/fiataloknak-szoloegeszsegprogramokkal-erosit-az-online-terben-a-15-eves-egy-csepp/m6eeqqz
szimpatika.hu - 2020.09.11.
Online program indul a cukorbeteg fiatalok elfogadásáért
https://szimpatika.hu/cikkek/9601/fiataloknak-szolo-egeszsegprogramokkalkeszul-az-egy-csepp-figyelem-alapitvany
elomagazin.com - 2020.09.14.
Fiataloknak szóló egészségprogramokkal erősít az online térben a 15 éves egy
csepp figyelem alapítvány
http://elomagazin.com/2020/09/fiataloknak-szolo-egeszsegprogramokkal-erositaz-online-terben-a-15-eves-egy-csepp-figyelem-alapitvany/
blikk.hu - 2020.09.15.
Fiataloknak szóló egészségprogramokat indít a 15 éves Egy Csepp Figyelem
Alapítvány
https://www.blikk.hu/eletmod/egeszseg/fiataloknak-szolo-egeszsegprogramokatindit-az-egy-csepp-figyelem-alapitvany/2f0q5we
montazsmagazin.hu - 2020.09.15.
Online térben a 15 éves egy Csepp Figyelem Alapítvány
https://montazsmagazin.hu/online-terben-a-15-eves-egy-csepp-figyelemalapitvany/
kepmas.hu - 2020.09.16.
Fiataloknak szóló egészségprogramokat indít az online térben a 15 éves Egy Csepp
Figyelem Alapítvány
https://kepmas.hu/fiataloknak-szolo-egeszsegprogramokat-indit-az-onlineterben-15-eves-egy-csepp-figyelem-alapitvany

raketa.hu - 2020.09.12.
Miért olyan ritka a rák a nagytestű állatok körében?
A Kurzgesagt videójából kiderül, hogy milyen lehetséges magyarázatok születtek eddig
erre a jelenségre, amelyek közül az egyikkel éppen az MTA és az ELTE magyar kutatói
álltak elő 2017-ben.
https://raketa.hu/miert-olyan-ritka-a-rak-a-nagytestu-allatok-koreben
Várpalotai Hírek - 2020.09.11. (1,3. oldal)
Értékes leletek a Thury-várnál
Szerdán délután a képviselő-testület tagjai járták be a megannyi értékes leletet rejtő
területet, pénteken 15 órától pedig – előzetes regisztrációt követően – a lakosságot várják

a vár keleti részéhez. A feltárásokat a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum megbízásából az
ELTE Régészettudományi Intézet vezeti, egyetemi hallgatók, valamint múzeumi
munkatársak részvételével. A képviselőket Nagy Szabolcs régész vezette körbe a
területen.
További megjelenés:
-

Napló - 2020.09.15. (6. oldal)
Évszázadok kincseit rejti a hely
veol.hu - 2020.09.15.
Évszázadok kincseit rejti a várpalotai Thury-vár keleti oldala
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/evszazadok-kincseit-rejti-a-varpalotaithury-var-keleti-oldala-4038374/

elteonline.hu - 2020.09.11.
Még másfél hétig lehet jelentkezni a Szép magyar beszéd versenyre
Szeptember 24-én rendezik meg a Savaria Egyetemi Központban a Szép Magyar Beszéd
verseny házi fordulóját. A tét nem kisebb, mint az októberben esedékes országos döntőbe
való jutás. Tavasszal a járványügyi helyzet az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra
visszatekintő, Kazinczyról elnevezett anyanyelvi versenyt, a felsőoktatási intézmények
Szép magyar beszéd versenyét sem kímélte: a szervezők elhalasztották a megmérettetést.
(...) Kodály Zoltán felhívására egyébként már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is
rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/11/meg-masfel-hetig-lehet-jelentkezni-a-szepmagyar-beszed-versenyre/
elteonline.hu - 2020.09.11.
„Megtalálsz virágaid között” – Séták a Fiumei úti sírkertben
„Mikor négy éve a NÖRI átvette a sírkert vagyonkezelését, teljesen természetes volt
számomra, hogy sétákat szervezzünk. Létrehoztam egy idegenvezetőkből álló csoportot,
egyikőjük Csapó Csaba, az ELTE oktatója, aki nagy örömmel és lelkesedéssel talál ki újabb
és újabb tematikájú sétákat a csapattal. Mindegyik vezetett sétánk ingyenes, mivel ez
közszolgálat a NÖRI részéről, és külön csoportokat is szívesen fogadunk előzetes
egyeztetés alapján.
http://elteonline.hu/kultura/2020/09/11/megtalalsz-viragaid-kozott-setak-a-fiumei-utisirkertben/
hvg.hu - 2020.09.11.

Kutatás: Így neveld, vagy inkább ne neveld a farkasod
Nem véletlen, hogy az emberek nem tartanak otthon farkast és inkább a kutyák mellett
teszik le a voksot. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának
etológusai egy kutatást szenteltek a témának, és arra jutottak, hogy a kutyák a háziasítás
folyamán alapvetően kezelhetőbbé váltak, így lettek alkalmasak az emberrel való
együttélésre.
https://hvg.hu/zhvg/20200911_farkas_kutatas_elte
További megjelenés:
-

-

24.hu - 2020.09.11.
Farkasokat neveltek magyar kutatók, hogy rájöjjenek, meg lehet-e szelídíteni őket
https://24.hu/tudomany/2020/09/11/elte-etologia-farkasok-kutyak-szeliditesneveles/
szimpatika.hu - 2020.09.15.
Kezelhetőbb-e az ember által nevelt farkas a kutyánál?
https://szimpatika.hu/cikkek/9605/kutyak-es-farkasok-kezelhetosegenekosszehasonlitasa

kultura.hu - 2020.09.11.
„Olyan ez, mint egy kirakós játék”
„Az év fiatal könyvtárosa” cím különdíjasával, Bessenyei Ágnessel beszélgettünk a
könyvtáros szakma izgalmairól, a Nemzeti Színház 1800-as éveinek szövegkönyveiről, a
példányokban felbukkanó firkákról és a digitalizálásról. (...) Az ELTE-n tanultam, és igen
korlátozott volt a könyvtári gyakornoki lehetőségek köre. Nem minden intézmény vállalja,
hogy szakmai gyakornokokat foglalkoztat. Nem minden intézmény vállalja, hogy szakmai
gyakornokokat foglalkoztat. Az egyetemen „szétosztottak” bennünket, rám böktek, s
közölték: az Országos Széchenyi Könyvtár színháztörténeti tárába megyek. Egy évet
töltöttem ott szakmai gyakorlaton, majd állást ajánlottak.
https://kultura.hu/olyan-ez-mint-egy-kirakos-jatek/
zaol.hu - 2020.09.11.
Szente Péter nagykanizsai diákként nyert bronzérmet az informatikai diákolimpián
Az idei diákolimpiát a Neumann Társaság, a kanizsai önkormányzat és az ELTE Informatikai
Kara szervezte és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta.
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szente-peter-nagykanizsai-diakkent-nyertbronzermet-az-informatikai-diakolimpian-4497734/

24.hu - 2020.09.11.
Magyar asztrofizikus: messziről figyelhetnek minket a földönkívüliek
„Nagy valószínűséggel kell lennie más bolygókon is értelmes életnek, és ha hiszek
azoknak, akik sokat gondolkoznak ezeken a kérdéseken, akkor oda lyukadok ki, hogy
amennyiben máshol, a miénkénél korábban kialakult volna intelligens élet, a képviselői
már régen itt kellene, hogy legyenek. Ennek fényében nagyon gyanús, hogy a
földönkívüliek nincsenek itt, vagy nagyon látványosan békén hagynak minket, esetleg
távolról figyelik kezdő lépéseinket” – mondta a tudas.hu-nak adott interjújában Frei Zsolt
Széchenyi-díjas
fizikus,
a
budapesti
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
Természettudományi Kara, Fizikai Intézete igazgatója, az Atomfizikai Tanszéke
tanszékvezető egyetemi tanára.
https://24.hu/tudomany/2020/09/11/frei-zsolt-exobolygok-foldonkivuliek-ufokidegenek-fizika-asztrofizika-gravitacios-hullamok/
További megjelenés:
-

Színes Ász - 2020.09.15. (13. oldal)
Figyelnek minket az idegenek

Népszava - 2020.09.15. (16. oldal)
Miért hideg a kutyák orra?
Sok kutyatulajdonos szeretné tudni, vajon normális-e, hogy hideg és nedves kutyája
orra.A rövid válasz igen, de hogy ez miért van, arra Bálint Anna, az ELTE kutatója ad
magyarázatot.
Vas Népe - 2020.09.15. (1,3. oldal)
Karanténba került mintegy kétszáz diák
Szombathelyen két ötödik osztály és tizenhárom tanár került hatósági házi karanténba az
ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnáziumból, a Derkovits Gyula Általános Iskolából
117 diák és két pedagógus.
infodebrecen.hu - 2020.09.15.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék
munkatársai evolúciós megközelítésben vizsgálják a kutyafajták viselkedését, azt kutatják,
hogy mely fajták játékosabbak és ennek milyen evolúciós okai lehetnek. Legújabb

eredményeikről a napokban jelenik meg beszámoló a Royal Society Biology Letters című
szakfolyóiratában.
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:evolucios-megkozelitesbenvizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok-2020-09-15-080700
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

infoesztergom.hu - 2020.09.15.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:evolucios-megkozelitesbenvizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok-2020-09-15080700
ugytudjuk.hu - 2020.09.15.
Minden kutya játékos?
https://ugytudjuk.hu/cikk/minden-kutya-jatekos
hazipatika.com - 2020.09.15.
Kiderült, mely kutyafajták a legjátékosabbak
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutya_cukisag/kiderult_me
ly_kutyafajtak_a_legjatekosabbak/20200914123821
origo.hu - 2020.09.15.
Ezek a legjátékosabb kutyafajták
https://www.origo.hu/tudomany/20200914-evolucios-megkozelitesbenvizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok.html
168ora.hu - 2020.09.15.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
https://168ora.hu/kulfold/kutyak-191173
behir.hu - 2020.09.15.
Miért játékosabbak az egyes kutyafajták? Az evolúció adhat választ
https://behir.hu/miert-jatekosabbak-az-egyes-kutyafajtak-az-evolucio-adhatvalaszt
magyarnemzet.hu - 2020.09.14.
Az evolúció és a kutyák játékosságának összefüggései
https://magyarnemzet.hu/mozaik/az-evolucio-es-a-kutyak-jatekossaganakosszefuggesei-8662479/
pestihirlap.hu - 2020.09.14.
Kutatók vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát

-

-

-

-

-

-

-

-

https://pestihirlap.hu/2020/09/14/kutatok-vizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyakjatekossagat/
hirtv.hu - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
https://hirtv.hu/hirtvszines/evolucios-megkozelitesben-vizsgaljak-a-kulonbozofajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok-2508143
bumm.sk - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát
https://www.bumm.sk/turmix/2020/09/14/evolucios-megkozelitesben-vizsgaljaka-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat
hir.ma - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/evolucios-megkozelitesbenvizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok/762952
webradio.hu - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/evolucios-megkozelitesben-vizsgaljak-akulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok
librarius.hu - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát
https://librarius.hu/2020/09/14/evolucios-megkozelitesben-vizsgaljak-akulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat/
teol.hu - 2020.09.14.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.teol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-2765975/
feol.hu - 2020.09.14.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.feol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-4281449/
sonline.hu - 2020.09.14.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.sonline.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-3264104/
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-

vaol.hu - 2020.09.14.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.vaol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-4268153/
kemma.hu - 2020.09.14.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.kemma.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-2953739/
infotatabanya.hu - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:evolucios-megkozelitesbenvizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok-2020-09-15080700
infonyiregyhaza.hu - 2020.09.14.
Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát a
kutatók
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:evoluciosmegkozelitesben-vizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-kutyak-jatekossagat-a-kutatok2020-09-15-080700
haon.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://haon.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyire-jatekos4347917/
beol.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.beol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-3041783/
veol.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.veol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-4037468/
duol.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.duol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-3817871/
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szon.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://szon.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyire-jatekos4185941/
boon.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://boon.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyire-jatekos4551746/
szoljon.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.szoljon.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-2683307/
bama.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.bama.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-2861459/
delmagyar.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-6819858/?utm_source=rssfeed
kisalfold.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-10250216/
baon.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.baon.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-2985479/
zaol.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.zaol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-4507403/
heol.hu - 2020.09.15.
Az evolúción múlik, melyik kutya mennyire játékos
https://www.heol.hu/eletstilus/az-evolucion-mulik-melyik-kutya-mennyirejatekos-2854418/

-

Zalaegerszegi 7 Nap - 2020.09.17. (18. oldal)
Vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát

elteonline.hu - 2020.09.14.
Orientációs hét segítette a gólyák beilleszkedését
Augusztus 31. és szeptember 3. között rendezték az orientációs hetet a Savaria Egyetemi
Központban, amely az elsőévesek egyetemi életbe történő beilleszkedését volt hivatott
segíteni. Az ELTE-re felvételt nyert szombathelyi gólyák számára az orientációs hetet
megelőzően a beiratkozás volt az első fontos állomás, ugyanis hivatalosan ezzel jött létre
a hallgatói jogviszonyuk. Az adminisztrációs procedúra a járványügyi intézkedéseket
szigorúan betartva valósult meg.
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/14/orientacios-het-segitette-a-golyakbeilleszkedeset/
elteonline.hu - 2020.09.14.
Teleki Sámuel-éremben részesült a Földrajzi Tanszék nyugalmazott oktatója
Dr. habil. Puskás János, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott
főiskolai tanára vehette át idén a Teleki Sámuel-érmet. Tudományos konferenciát
tartottak szeptember 8-án az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban, amelyet
kiállításmegnyitó követett.
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/14/teleki-samuel-eremben-reszesult-a-foldrajzitanszek-nyugalmazott-oktatoja
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.09.14.
Szigorít az ELTE: kötelező maszkot viselni, a tanárok pedig plexi fal mögött tartják
az órájukat
A koronavírus-fertőzés második hulláma jelenleg elsősorban a fiatalokat érinti. Számos
eddig bevezetett szigorítás mellett az ELTE újabb szabályokat vezet be, melyről a
közösségi oldalán számol be. A COVID-19 járványhelyzet miatt adtak ki közleményt a kari
és egyetemi szabályokról.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/szigorit-az-elte-kotelezo-maszkot-viselni-atanarok-pedig-plexi-fal-mogott-tartjak-az-orajukat/

M5 - M5 Híradó - 2020.09.14.
Az ELTE TTK Etológia Tanszékének etológiai tanszékének kutatója nyerte az Európai
Kutatási Tanács fiatal kutatók számára kiírt pályázatát
Megszólaló: Andics Attila agykutató, ELTE TTK
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/09/14/m5-hirado-2020szeptember-14/
RTL Klub - Reggeli - 2020.09.14.
Rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon
Megszólaló: Müller Viktor elméleti biológus, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2020-09-14-c_12720707
sztv.hu - 2020.09.10.
Kötelező a maszk még tanórák alatt is az ELTE-SEK hallgatóinak
Hibrid oktatás zajlik az intézményben. A termekben és a folyosókon is kevés most a diák
- ők azonban szabálykövetők. A harmadéves angliszika szakos hallgatók a kortárs
irodalomról tanulnak. A szemináriumon a megfelelő védőtávolság miatt az oktató most
nem kell, hogy viselje a maszkot. A fiatalokra is több szabály vonatkozik.
http://www.sztv.hu/hirek/kotelezo-a-maszk-meg-tanorak-alatt-is-az-elte-sekhallgatoinak-20200910
Budapest Beat - 2020.07.14. (36. oldal)
Tudósoktól kis tudósoknak
A tavalyi évben útjára induló ELTE Kis Tudós gyerektábor olyan nagy siker volt az előző
évben, hogy folytatandó hagyományként tekintenek rá a szervezői, azaz az ország
legismertebb egyetemének az oktatói.
Magyar Nemzet - 2020.09.16. (17. oldal)
Diószegi István temetése
A május 26-án, 90 éves korában elhunyt Diószegi István történész. A Magyar Tudományos
Akadémia doktora, az ELTE BTK Történeti Intézet professor emeritusa temetése holnap,
szeptember 17-én 13 órakor, az Óbudai temetőben lesz.
További megjelenés:
-

hirado.hu - 2020.09.15.
Csütörtökön vesznek végső búcsút Diószegi István történésztől

-

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/15/csutortokon-vesznek-vegso-bucsutdioszegi-istvan-tortenesztol
webradio.hu - 2020.09.15.
Csütörtökön vesznek végső búcsút Diószegi István történésztől - 2020-09-15
11:10:00
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/csutortokon-vesznek-vegso-bucsutdioszegi-istvan-tortenesztol

Népszava - 2020.09.16. (13. oldal)
Oroszul is virágzik a belarusz próza
Ez a kettősség, kétnyelvűség fontos eleme a lázadásban élő ország társadalmi-szellemi
életének, amit kifejez az irodalom is. Ezért is kérdeztem Larisza Sztankevicset, az ELTE Szláv
és Balti Intézetének belarusz lektorát: kiket olvasnak a belaruszok mostanában, és milyen
nyelven? A kétnyelvűség, éppen, ha egy író kizárólag az orosz nyelvet használja, nem
jelenti azt, hogy az általa alkotott mű ne lenne a belarusz irodalom része – magyarázta az
egyetemi docens.
További megjelenés:
-

nepszava.hu - 2020.09.16.
Oroszul is virágzik a belarusz próza
https://nepszava.hu/3092100_oroszul-is-viragzik-a-belarusz-proza

Kertészet és szőlészet - 2020.09.16. (25. oldal)
Ajándék a szakmának
Az ELTE botanikus kertje, a Füvészkert adott otthont a Garden Kft. alapításának 30 éves
évfordulója alkalmából rendezett könyvbemutatónak. A jeles alkalomra megjelent
Faápolás című hiánypótló szakkönyvet a szerző, Lukács Zoltán ügyvezető, a Magyar
Faápolók Egyesületének elnöke mutatta be.
Magyar Mezőgazdaság - 2020.09.16. (26,27. oldal)
Antimikrobiális rezisztenciagének a tejben
A hőkezeletlen nyers tej baktériumaiban az előzetes antibiotikum-felhasználás, illetve a
baktériumok felszaporodása miatt feldúsuló antimikrobiális rezisztenciagének
átadódhatnak a fogyasztók emésztőrendszerében jelenlévő baktériumoknak. (Forrás:
Antimikrobiális rezisztenciagének a tejben, ELTE TTK sajtóközlemény, 2020. június 13.)

Zsaru - 2020.09.16. (12. oldal)
Határtalan mohóság
Különleges és egyben védett növényfajok csempészei és kereskedői ellen folytat
nyomozást a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda (Kr nni) Környezeti bűnözés
elleni alosztálya. Természetkárosítás bűncselekménnyel nyolc magyar állampolgárt
gyanúsítanak a nyomozók. (…) Megtudtuk, hogy a folyamatban lévő eljárásban lefoglalt
egyedeket az ELTE botanikus kertje fogadta be. Orlóci László, az ELTE Füvészkert
igazgatója megerősítette, hogy a fajok túlélése a kiemelés, majd az utaztatás miatt csak
mérsékelten biztosított.
Kortárs magazin - 2020.09.15. (78,79,80,81,82. oldal)
Ötórai jegestea
Vaderna Gábor az ELTE BTK docense, az ELKH BTK Irodalomtudományi Intézetének
tudományos munkatársa. Kutatási területe a 18–19. század magyar irodalma, a korszak
irodalmáról több könyvet is publikált. Rengeteg témában írt tanulmányt, esszét, de a
krimiről ez idáig hallgatott. Pedig a populáris kultúra termékeit lelkesen fogyasztja,
legyenek azok régiek vagy újak.
elteonline.hu - 2020.09.15.
Akár az ELTE rektorával is összemérhették erejüket az ELTE Sport7 résztvevői
A BEAC 122. szezonját kezdte meg szeptemberben, az immáron hagyományosnak
mondható sportágválasztó nyílt hetével, a szeptember 7-11. között zajló ELTE Sport7-tel.
Az ELTE és a VIWA Vitaminwater támogatásával megvalósult rendezvényen az egyetem
valamennyi hallgatója, dolgozója számára ingyenes sportolási lehetőségeket,
bemutatókkal egybekötött edzéseket, sportnépszerűsítő programokat szervezett a klub
városszerte.
http://elteonline.hu/sport/2020/09/15/akar-az-elte-rektoraval-is-osszemerhettekerejuket-az-elte-sport7-resztvevoi/
hirek.sk - 2020.09.15.
Trianon elemzése a szlovák Historická revue-ben
A Historická revue nevezetű szlovák történelmi folyóirat júniusi száma (2020/6) a trianoni
diktátum elemzésével foglalkozik, ahol a szlovák szakemberek mellett cseh, magyar és
román történészek idézik fel a trianoni kérdéskört és annak legfontosabb eseményeit. (...)
A Historická Revue-ben elolvashatjuk továbbá Zeidler Miklós, az MTA Történettudományi
Intézet főmunkatársa, és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

docensének írását is Keserű béke. A trianoni békeszerződés és Magyarország címen, ahol
a szerző magyar szemszögből összegzi a témával kapcsolatos legfontosabb eseményeket.
https://www.hirek.sk/aktualis/trianon-elemzese-a-szlovak-historicka-revue-ben
hirtv.hu - 2020.09.15.
Kacskovics Imre: Heteken belül várható a halálozási esetszám megugrása
Egyre magasabbak a napi esetszámok, de vajon mikor lesz hatásos vakcina a koronavírus
ellen? A Magyarország élőben vendége Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi
karának dékánja volt.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-heteken-belul-varhato-ahalalozasi-esetszam-megugrasa-2508233
napidoktor.hu - 2020.09.15.
Gépi tanulás segítheti az autoimmun betegségek diagnosztizálását
Az ELTE Természettudományi Kar fizikusai dobogós helyezést értek el azon a nemzetközi
gépi tanulási versenyen, amelyen autoimmun betegségek hatékonyabb gépi
diagnosztizálása volt a feladat. Csabai István professzor tanítványainak eredménye szerint
a mesterséges intelligencia bevetésével bizonyos ízületi károsodások hosszú távú
lefolyását pontosabban nyomon lehet követni.
https://napidoktor.hu/korkep/gepi-tanulas-segitheti-az-autoimmun-betegsegekdiagnosztizalasat/
origo.hu - 2020.09.15.
Magyar kutatók adtak választ a kutyaorr nedvességének kérdésére
A legtöbb kutyatulajdonos szeret játszani a négylábú kedvenceivel, de néha szívesen meg
is ölelgeti őket. Ilyenkor óhatatlanul előfordul, hogy a háziállat megnyalja az arcunkat vagy
a kezünket. Amikor azonban az orra érintkezik a bőrünkkel, ezt az érintést gyakran
hidegnek és nedvesnek érezzük, máskor viszont inkább melegnek és száraznak. Nem
csoda, hogy ennek a ténye néhány kutyatulajdonost elgondolkodtathat: melyik a
normális? A választ a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói legutóbbi
tanulmányukban publikálták a Scientific Reports tudományos szaklapban.
https://www.origo.hu/tudomany/20200915-a-kutya-orra-hideg-es-nedves-vagy-meleges-szaraz-mindketto-normalis.html

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.09.15.
Minőségileg új dolgokra képes a drónok csoportos intelligenciája – beszélgetés
Vásárhelyi Gábor drónkutatóval
Drónok, amelyek úgy repülnek kötelékben „saját akaratukból”, mint a madarak. Hogyan
fejlesztették ki őket, hogyan működnek, mire használhatók? Erről kérdeztük Vásárhelyi
Gábort, az ELTE biológiai fizika tanszékének tudományos főmunkatársát.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/minosegileg-uj-dolgokra-kepes-a-dronokcsoportos-intelligenciaja-beszelgetes-vasarhelyi-gabor-dronkutatoval/
hírTV - Riasztás - 2020.09.15.
Enyhítették annak a férfinak a büntetését, aki megtámadta és súlyosan bántalmazta
Makai Viktóriát
Megszólaló: Hevesi Krisztina adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
https://www.youtube.com/watch?v=FPOBtzlALAc&ab_channel=H%C3%ADrTV
hírTV - Magyarország élőben - 2020.09.15.
Mikor lehet hatásos vakcina a koronavírus ellen?
Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar
https://www.youtube.com/watch?v=SZm9Z8TALok&ab_channel=H%C3%ADrTV
M2 - Én vagyok itt! - 2020.09.15.
Mit lehet tudni a hangyákról?
Megszólaló: Csősz Sándor tudományos tanácsadó, MTA-ELTE-MTM
Kutatócsoport
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-09-15-i-adas/

Ökológiai

tv2 - Tények Plusz - 2020.09.15.
Csodákat tesz a kezelése
Megszólaló: Vellai Tibor tanszékvezető, ELTE Genetikai Tanszék
https://tenyek.hu/tenyek/343958_tenyek-plusz-adas-2020.-szeptemb.html
Hvg - 2020.09.17. (52,53. oldal)
Hurrá, nyaraltak!
A gyerekvonatok indulásának centenáriuma közeledtével az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Néderlandisztika Tanszéke 2018-ban szervezte meg a témával
foglalkozó első nemzetközi konferenciát, amelynek anyagából megszerkesztették A

gyermekvonatok – Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első
világháborúban című kötetet.
Innotéka - 2020.09.17. (8. oldal)
Szemerédi Endre elismerése
Az idei Magyar Szent István-rend kitüntetést Szemerédi Endre Abel- és Széchenyi-díjas
matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja vehette át. (...) Szemerédi
Endre 1940. augusztus 21-én született Budapesten. 1960-ban jelentkezett az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika–fizika szakára. Az
egyetemen mestere volt többek között Turán Pál és Erdős Pál, utóbbi biztatására kezdett
el intenzíven foglalkozni a kombinatorikával.
Innotéka - 2020.09.17. (14. oldal)
Bélbaktériumok hatása az öregedésre
A bélben élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú
kutyák között az ELTE Etológia és Mikrobiológiai Tanszék munkatársainak új vizsgálata
szerint.
Innotéka - 2020.09.17. (14. oldal)
Különleges bomlás
Egyértelmű jelét találták annak, hogy az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozon
két müonra is tud bomlani – ezt az érdekes tudományos eredményt a ré szecske fiziku
sok idei nemzetközi konferenciáján mutatták be. (...) A felfedezésnek magyar vonatkozása
is van, hiszen az LHC-nél működő CMS-kísérletben hazai tudósok, köztük az ELTE
Természet tudományi Karának munkatársai is részt vesznek.
Bihari Napló - 2020.09.17. (16. oldal)
Játék és genetika
Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék
munkatársai evolúciós megközelítésben vizsgálják a kutyafajták viselkedését. „A
különböző kutyákat elsősorban egy adott cél érdekében tenyésztjük, olyan ebet
szeretnénk kreálni, amely jól vadászik, vagy jól őrzi a nyájat, vagy csak jó barátja a
családnak. Azt látjuk, hogy ez a folyamat végül kihatással van egy sor morfológiai és
viselkedési bélyegre, így a játékosságra is.

papageno.hu - 2020.09.17. 08:15:21
„Hogy a művészet lényege megmaradjon” – Bemutatkozik az Altalena-csapat
Az előadóművészeti formák közül a kamarazenében találja meg igazán magát, így
ismerkedett meg Balog Alexandrával a konziban. A kamarázásban szerinte az a csodálatos,
hogy a játékosok a zenén keresztül megélhetik, hogy hasonló gondolkodásmódot
képviselnek. „Nem véletlenül, hogy én is a barátaimmal zenélek a legszívesebben.”
Wagner Sára média- és kommunikációt tanult az ELTE-n, jelenleg PhD-képzésben vesz
részt, doktori munkáját a legendás Syrius együttes történetéről, mítoszáról írja.
https://papageno.hu/featured/2020/09/hogy-a-muveszet-lenyege-megmaradjonbemutatkozik-az-altalena-csapat/
elteonline.hu - 2020.09.16.
Innovatív fejlesztések az ELTE-n – Interjú Horváth Zoltánnal a Szoftver- és
Adatintenzív Szolgáltatások Kompetencia Központról
Holnap délelőtt kerül sor a Szoftver- és Adatintenzív Szolgáltatások Kompetencia Központ
létrehozása alkalmából megrendezésre kerülő projektnyitó eseményre. A központ
feladatairól és szerepéről az Irányító Testület elnökét, az ELTE IK dékánját, dr. Horváth
Zoltánt kérdeztük.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/16/innovativ-fejlesztesek-az-elte-n-interjuhorvath-zoltannal-a-szoftver-es-adatintenziv-szolgaltatasok-kompetencia-kozpontrol
mta.hu - 2020.09.16.
Szászy István Emlékkonferencia
Szászy István jogtudós, nemzetközi jogász, akadémikus emlékére rendez tudományos
konferenciát szerdán a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok
Osztálya és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet az MTA Székházában. (…) Harmathy
Attila akadémikus, az ELTE professor emeritusa, valamint Szilágyi János Ede egyetemi
docens, intézetvezető (MFI) köszöntője után négy előadást hallgathatnak meg az
érdeklődők a magánjog és a kötelmi jog területéről.
https://mta.hu/tudomany_hirei/szaszy-istvan-emlekkonferencia-elo-kozvetites-delutan2-oratol-110829
nemzetisport.hu - 2020.09.16.
Vívás: októberben térhet vissza Siklósi Gergely
Szeptember 4-én, a 23. születésnapján vehette volna át az ELTE Sport arca díjat, de a
fertőzés közbeszólt. „Ha minden jól megy, akkor ezt a jövő héten át tudom venni. Nagyon

örülök annak, hogy én lehetek ebben a tanévben az ELTE Sport arca, remélem, hogy fel
tudok nőni a feladathoz” – mondta.
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/vivas-oktoberben-terhet-vissza-siklosigergely-2784037
További megjelenés:
-

-

-

-

-

webradio.hu - 2020.09.16.
Októberben térhet vissza a pástra Siklósi Gergely
https://webradio.hu/hirek/sport/oktoberben-terhet-vissza-a-pastra-siklosigergely
hir.ma -2020.09.16.
Októberben térhet vissza a pástra Siklósi Gergely
https://hir.ma/sport-2/oktoberben-terhet-vissza-a-pastra-siklosi-gergely/763057
jochapress.hu - 2020.09.16.
Siklósi Gergely októberben térhet vissza a pástra
http://jochapress.hu/oktoberben-terhet-vissza-pastra-siklosi-gergely/
m4sport.hu - 2020.09.16.
A kényszerleállás végét várja a koronavírusos vb-aranyérmes vívó
https://m4sport.hu/vivas/cikk/2020/09/16/a-kenyszerleallas-veget-varja-akoronavirusos-vb-aranyermes-vivo/
magyarnemzet.hu - 2020.09.16.
Októberben térhet vissza a pástra Siklósi Gergely
https://magyarnemzet.hu/mozaik/oktoberben-terhet-vissza-a-pastra-siklosigergely-8672697/

novekedes.hu - 2020.09.16.
A sanghaji Fudan Egyetem első Kínán kívüli campusa már 2024-ben megnyílhat
Budapesten
Addig is, amíg felépül az első kínai–magyar egyetem, a Fudan–Corvinus mintájára a
Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel és az
Eötvös Loránd Tudományegyetemmel is létrehozzák a Double Degree kettős diplomát
adó programokat – minderről, valamint Fudan egyetemi éveiről, sanghaji főkonzuli
tevékenységéről és jelenlegi munkájáról készített interjút a PADME Alapítvány Horváth
Leventével, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójával.
https://novekedes.hu/hirek/a-sanghaji-fudan-egyetem-elso-kinan-kivuli-campusa-mar2024-ben-megnyilhat-budapesten
További megjelenés:

-

Színes Ász - 2020.09.18. (2. oldal)
Campust nyit a kínai Fundam
index.hu - 2020.09.17.
2024-ben megnyílhat a sanghaji Fudan egyetem budapesti campusa
https://index.hu/belfold/2020/09/17/mar_2024ben_megnyilhat_a_hires_sanghaji_fudan_egyetem_budapesti_campusa/

14.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.09.16.
Toronytúra és gyógyvízkóstolás: örökségnapi programok Zuglóban
Idén szeptember 19-20. között rendezik meg a Kulturális Örökség Napjait, mely az Európai
Örökség Napok (European Heritage Days) magyarországi eseménysorozata.
Magyarországon is több száz érdekes műemléket lehet megnézni a két nap alatt. (…) Az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola szombaton 10 és 18 óra között várja a látogatókat.
Vezetett épülettúra 14:30-kor indul a földszinti aulából.
https://14.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200916/toronytura-esgyogyvizkostolas-oroksegnapi-programok-zugloban
444.hu - 2020.09.16.
A járvány is megmutatta, miért kell korlátozni az airbnb-zést Budapesten
A tervezett szabályozásról Karácsony Gergely főpolgármester lakás- és szociálpolitikai
főtanácsadójával, Misetics Bálinttal beszélgettünk. Misetics Bálint az ELTE TáTK
szociálpolitika doktori programjának a hallgatója, és több mint egy évtizeden át volt A
Város Mindenkié nevű lakhatási mozgalom aktivistája, jelenleg a fővárosi önkormányzat
lakhatási programjának kidolgozásában vesz részt.
https://444.hu/2020/09/16/a-jarvany-is-megmutatta-miert-kell-korlatozni-az-airbnbzest-budapesten
Heves Megyei Hírlap - 2020.09.18. (2. oldal)
Kínai kulturális nap Egerben
A résztvevők hallgattak kínai népmesét, kipróbálhatták a kalligráﬁát és a kínai lábtollast,
de táncoló sárkányt is készíthettek – tájékoztatta a Hírlapot Pauer Erika, a
gyermekkönyvtár csoportvezetője. Elmondta, a program első részében az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) Konfuciusz Intézetének képviselői egy kínai tankönyvcsomagot
adtak át a megyei könyvtár részére, így a beiratkozók közül ezt bárki használhatja.
További megjelenés:

-

heol.hu - 2020.09.17.
Kínai kulturális napot tartottak Egerben
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kinai-kulturalis-napot-tartottakegerben-2864147/

medicalonline.hu - 2020.09.18.
Krónikus beteg gyerekek oktatásában segít a KórházSuli
A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatására ajánl
segítséget a KórházSuli Alapítvány. (…) A Kórházsuli bázisintézményei a budapesti Eötvös
József Gimnázium és a Bethesda Gyermekkórház, szakmai együttműködő partnereik
pedig az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

webradio.hu - 2020.09.18.
A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti
a KórházSuli Alapítvány
https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-a-jarvany-miatt-otthonitanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsulialapitvany
blikk.hu - 2020.09.18.
A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti
a KórházSuli Alapítvány
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-tanulas-kronikus-betegseggyerekek-segitseg/050cdsr
index.hu - 2020.09.18.
Önkéntesek segítik a beteg gyerekek oktatását karantén alatt
https://index.hu/belfold/2020/09/18/koronavirus_oktatas_egeszsegugy_kronikus_
betegseg/
hirado.hu - 2020.09.18.
Segítséget kapnak a otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/18/segitseget-kapnak-a-otthonitanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek
weborvos.hu - 2020.09.17.
Tartósan beteg gyermekek tanulását segítik otthon
https://weborvos.hu/hirek/tartosan-beteg-gyermekek-tanulasat-segitik-otthon261970

civilhetes.net - 2020.09.17.
Megroggyant a hitünk a demokráciában
Érdekesség, hogy a Globsec tanulmánya szerint a magyar válaszadók egyértelműen a
liberális demokrácia mellett tették le a voksukat, 81 százalék nyilatkozott így, és csak 12
százalék hitt az erőskezű vezetőben, akit nem kellene parlamenttel, vagy választásokkal
terhelni. Gerő szerint ez az eredmény viszonylag meglepő. A szociológus, aki az ELTE és
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, azt mondja, ők is
foglalkoztak hasonló méréssel, és kiderült, hogy a magyar valóban kifejezetten
demokráciapárti nép.
https://civilhetes.net/megroggyant-a-hitunk-a-demokraciaban
infovilag.hu - 2020.09.17.
Olyan csodás! – ünnepet árasztó verseskötet
Bujtás Ervin énekes-dalszerző nagyszerű előadásában két, megzenésített kedves vers
csendült fel az esten. Dr. Czetter Ibolya, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Magyar
Irodalomtudományi Tanszékének vezetője mutatta be Balló László legújabb, mint mondta:
„Erato sugalmazta” versgyűjteményét, érzetet gyönyörködtető alkotáscsokrát.
https://infovilag.hu/olyan-csodas-unnepet-araszto-verseskotet/
webradio.hu - 2020.09.17.
ELTE-s részvétellel vizsgálják, mi befolyásolja a növények biológiai óráját
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével fedezték fel magyar
tudósok, hogy a növényekben a tél közeledte beindít egy speciális hőmérséklet-érzékelési
mechanizmust, amely megméri a tél hosszát, detektálja a tél végét és ezek alapján időzíti
a virágzást. A tudományos felfedezés új utakat nyithat a fenológia, vagyis a növények és
az állatok fejlődésének szakaszait megfigyelő tudományterületen - olvasható az ELTE
honlapján közzétett beszámolóban.
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/elte-s-reszvetellel-vizsgaljak-mi-befolyasolja-anovenyek-biologiai-orajat
További megjelenés:
-

-

hir.ma - 2020.09.17.
ELTE-s részvétellel vizsgálják, mi befolyásolja a növények biológiai óráját
https://hir.ma/tudomany/elte-s-reszvetellel-vizsgaljak-mi-befolyasolja-anovenyek-biologiai-orajat/763106
origo.hu - 2020.09.17.
Vizsgálják mi befolyásolja a növények biológiai óráját

-

-

-

https://www.origo.hu/tudomany/20200917-eltes-reszvetellel-vizsgaljak-mibefolyasolja-a-novenyek-biologiai-orajat.html
bumm.sk - 2020.09.17.
Azt vizsgálják, mi befolyásolja a növények biológiai óráját
https://www.bumm.sk/turmix/2020/09/17/azt-vizsgaljak-mi-befolyasolja-anovenyek-biologiai-orajat
hirado.hu - 2020.09.17.
Ötletek arra, mi hajtja a növények biológiai óráját
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/09/17/vajon-mi-befolyasolja-anovenyek-biologiai-orajat
Ripost - 2020.09.17. (4. oldal)
Megméri a növény a tél hosszát

KarcFM - Hangoló - 2020.09.17.
Több mint egy hét telt el mióta leégett a leszboszi menekülttábor
Megszólaló: Fokas Nikos, egyetemi tanár, ELTE
https://karcfm.hu/archivum/hangolo/oldal/1/
M5 - M5 Híradó - 2020.09.17.
Kompetenciaközponttal gazdagodik az ELTE Informatikai Kara
Célja, hogy az egyetemen meglévő kutatói tudás innovációs és üzleti alkalmazási
tapasztalatok birtokában a magyar közép- és nagyvállalatokat segítse, így az
informatikatudományi háttér felhasználásával nemzetközi szinten is versenyképes
termékek jöjjenek létre.
Megszólaló: Horváth Zoltán dékán, ELTE Informatikai Kar
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/09/17/m5-hirado-2020szeptember-17/
Rádió1 - Hírek 6:00 - 2020.09.17.
Szigorít az ELTE a járványügyi szabályokon
Szigorít az ELTE a járványügyi szabályokon. Az intézmény közösségi oldalán azt írták, hogy
az egyetem egész területén, a folyosókon és a tantermekben is kötelező az orrot és szájat
eltakaró maszk viselése. Igény esetén maszkot is tudnak adni a hallgatóknak. Az oktató a
tanórán maszk nélkül adhat elő, ha a hallgatók legalább két méter távolságban
helyezkednek el, illetve a tanár egy plexifal mögött tartózkodhat.

