
 

 

 

 

 

Zalai Hírlap - 2020.09.21. (1,9. oldal) 

A nyomok Zalalövőre vezettek 

Hosszú  évtizedekig ő volt az egyetlen római koros régész a  megyében, annak ellenére,  

hogy mindvégig Budapesten élt. Az itt eltöltött idő  és ismeretségek miatt már  régóta 

kicsit zalainak, még  inkább zalalövőinek érzi  magát. Dr.  Redő Ferenc régészről van  szó, 

akinek a neve szinte  egyet jelent Zalalövő római  kori múltjának feltárásával. (…) 1973-

ban mint az ELTE régészet szakos végzős hallgatója jártam először Zalalövőn. Néhány 

csoporttársammal és tanárunkkal, Mócsy András professzorral kezdtünk ott egy tervezett 

ásatást. 

 

Bihari Napló - 2020.09.21. (10. oldal) 

Trianontól a mézen át a beszélő leletekig 

Szeptember 18–19-én tartották meg a nagyváradi  Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE), 

valamint  az online térben az V. Erdélyi Történettudományi  Doktorandusz Konferenciát 

Változó világ, változó  Erdély címmel. (...) Az idei konferencián a nyolc szekcióülés 

előadásait két plenáris előadás fogta keretbe: a nyitóelőadás pénteken délután dr. 

Ablonczy Balázs történész, a Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetőjének az expozéja 

volt Ismeretlen Trianon: erőszak, gazdaság, menekülés címmel, zárásképpen pedig dr. Zuh 

Deodáth (ELTE GTK FI) értekezett sikeres és sikertelen műcsarnoképítésekről Erdélyben 

1920 után. 

 

tatabanyahirado.hu - 2020.09.21. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti 

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. 

http://tatabanyahirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-

gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany 

További megjelenés: 

 

2020/39. hét  (szeptember 21-27.) 

http://tatabanyahirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany
http://tatabanyahirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany


- budakeszihirado.hu - 2020.09.21. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti 

a KórházSuli Alapítvány 

http://budakeszihirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-

beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany 

- delmagyar.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-6833071/ 

- kemma.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.kemma.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-2967920/ 

- veol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.veol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-4047416/ 

- szoljon.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-2693753/ 

- feol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.feol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-4291469/ 

- kisalfold.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-10263820/ 

- boon.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://boon.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-

alapitvany-4563287/ 

- sonline.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.sonline.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-3275141/ 
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- beol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.beol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-3051719/ 

- duol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.duol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-3826124/ 

- haon.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://haon.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-

alapitvany-4359074/ 

- heol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.heol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-2866406/ 

- teol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.teol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-2778836/ 

- szon.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://szon.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-

alapitvany-4196144/ 

- bama.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.bama.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-2872778/ 

- baon.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.baon.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-2995559/ 

- zaol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.zaol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-4518089/ 
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- vaol.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.vaol.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-4278068/ 

- nool.hu - 2020.09.21. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://www.nool.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-3452354/ 

- origo.hu - 2020.09.18. 

Az otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli 

Alapítvány 

https://www.origo.hu/itthon/20200918-koronavirus-a-jarvany-miatt-otthoni-

tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a.html 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.18. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segítik 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-

kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segitik-8682090/ 

- vital.hu - 2020.09.18. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti 

a KórházSuli Alapítvány 

http://www.vital.hu/koronavirus_korhazsuli 

- egeszsegkalauz.hu - 2020.09.18. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatására ajánl 

segítséget a KórházSuli Alapítvány 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/a-jarvany-miatt-

otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasara-ajanl/4fx7h6w 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.18. 

Krónikus beteg gyerekek oktatását segíti a KórházSuli Alapítvány 

https://magyarnemzet.hu/eletstilus/kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-

korhazsuli-alapitvany-8684184/ 

- szentendrehirado.hu - 2020.09.18. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti 

a KórházSuli Alapítvány 

http://szentendrehirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-

beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany 

- hirklikk.hu - 2020.09.21. 

KórházSuli az otthon tanuló, krónikus betegségben szenvedő gyerekeknek is 
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https://hirklikk.hu/kozelet/korhazsuli-az-otthon-tanulo-kronikus-betegsegben-

szenvedo-gyerekeknek-is/369958/ 

- digitalhungary.hu - 2020.09.21. 

Beteg gyerekeknek segítenek a tanulásban 

https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Beteg-gyerekeknek-segitenek-a-

tanulasban/10081/ 

- jaszberenyhirado.hu - 2020.09.21. 

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatását segíti 

a KórházSuli Alapítvány 

http://jaszberenyhirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-

beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany 

 

elteonline.hu - 2020.09.20. 

Milyen alternatívái vannak a művészeti képzésnek? 

Dr. Bordács Andrea, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Vizuális 

Művészeti Tanszék vezetőjének Új Művészetben megjelenő interjúsorozatát ajánljuk. 

Teljesen véletlenül jött velem szembe a hír, hogy interjúsorozat indult az Új Művészet nevű 

folyóiratban, amely középpontjába a művészeti képzés alternatíváit helyezi. Milyen más 

országokban a művészeti képzés? Miken vannak a hangsúlyok? Mi az, amit érdemes volna 

átvenni? 

http://elteonline.hu/savaria/2020/09/20/milyen-alternativai-vannak-a-muveszeti-

kepzesnek/ 

 

novekedes.hu - 2020.09.20. 

Tisztújítás és szakmai előadás a Kereskedelmi Szakosztálynál 

Kozák Tamást, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem Tanszékének tanszékvezető 

főiskolai docensét, duális képzésekért felelős vezetőjét választotta elnökévé csütörtöki, 

online tisztújító ülését az MKT Kereskedelmi Szakosztálya. A digitális térben szavazó tagok 

a szakosztály titkári feladataival Soós Gabriellát, az ELTE ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika 

Tanszékének adjunktusát bízták meg. 

További megjelenés: 

 

- storeinsider.hu - 2020.09.20. 

Tisztújítás a Kereskedelmi Szakosztálynál 

http://storeinsider.hu/cikk/tisztujitas_a_kereskedelmi_szakosztalynal 

 

 

https://hirklikk.hu/kozelet/korhazsuli-az-otthon-tanulo-kronikus-betegsegben-szenvedo-gyerekeknek-is/369958/
https://hirklikk.hu/kozelet/korhazsuli-az-otthon-tanulo-kronikus-betegsegben-szenvedo-gyerekeknek-is/369958/
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Beteg-gyerekeknek-segitenek-a-tanulasban/10081/
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Beteg-gyerekeknek-segitenek-a-tanulasban/10081/
http://jaszberenyhirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany
http://jaszberenyhirado.hu/a-jarvany-miatt-otthoni-tanulasra-szorulo-kronikus-beteg-gyerekek-oktatasat-segiti-a-korhazsuli-alapitvany
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/20/milyen-alternativai-vannak-a-muveszeti-kepzesnek/
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/20/milyen-alternativai-vannak-a-muveszeti-kepzesnek/
http://storeinsider.hu/cikk/tisztujitas_a_kereskedelmi_szakosztalynal


os.mti.hu - 2020.09.20. 

Az Ars Sacra Alapítvány közleménye 

Véget ért az V. Ars Sacra Filmfesztivál. Az Ars Sacra Fesztivál keretein belül megrendezésre 

kerülő filmfesztiválnak idén is a Tabán Artmozi adott otthont. A háromtagú zsűri, Dér 

András filmrendező, PPKE Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének adjunktusa, 

Gelencsér Gábor filmesztéta, filmtörténész, az ELTE BTK MMI Filmtudomány Tanszékének 

docense, Lőcsei Gabriella kulturális hírlapíró, film-és tévékritikus negyvennégy alkotást 

választott a versenyprogramba. 

http://os.mti.hu/hirek/155488/az_ars_sacra_alapitvany_kozlemenye 

 

24.hu - 2020.09.20. 

Így döbbentette meg Apponyi gróf a világ vezetőit 

Most a magyar békedelegáció párizsi tevékenységével, Apponyi máig híres beszédével 

folytatjuk Zeidler Miklós történésszel, az ELTE BTK új- és jelenkori történeti tanszék 

egyetemi docensével, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézetének tudományos főmunkatársával. Szívszorító indulás A 66 főből álló delegáció – 

soraiban Apponyi mellett olyan politikusokkal, mint Bethlen István vagy Teleki Pál – január 

5-én, nem sokkal 9 óra előtt indult útnak a budapesti Keleti pályaudvarról. 

https://24.hu/tudomany/2020/09/20/trianon100-apponyi-albert-beszed/ 

 

M5 - M5 Híradó - 2020.09.20. 

Jól szerepel a magyar csapat a jelenleg is zajló First Global Challenge elnevezésű 

versenyen 

A szeptember végéig tartó három hónapos viadal középpontjába a vírushelyzet miatt a 

virtuális feladatmegoldás és tájékoztatás került. 

Megszólaló: Koren Balázs oktató, ELTE Matematika Intézet 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-09-20-i-adas/ 

 

Vasárnapi Blikk - 2020.09.19. (22. oldal) 

Romantikus barangolás a zöld mezőn 

Az ELTE méltán híres, fővárosi fűvészkertje 85 hazai veszélyeztetett fajt őriz, továbbá 

különleges kaktuszoknak, rovarfogó növényeknek, pálmáknak és orchideáknak is otthont 

ad. A páratlanul változatos gyűjteményt és A Pál utcai fiúk ikonikus helyszínét 

alkalmanként 1200 forintért tekinthetjük meg. 

További megjelenés: 

 

 

http://os.mti.hu/hirek/155488/az_ars_sacra_alapitvany_kozlemenye
https://24.hu/tudomany/2020/09/20/trianon100-apponyi-albert-beszed/
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-09-20-i-adas/


- blikk.hu - 2020.09.19.  

Romantikus barangolás a zöld mezőn a járvány idején: a legszebb magyar 

arborétumok 

https://www.blikk.hu/eletmod/utazas/arboretumok-barangolas-a-zold-

mezon/0kwfnhp 

 

Műszaki Magazin - 2020.09.19. (62, 63. oldal) 

Önvezető autózás 30 országban 

Már 2015 szeptemberében megalakult a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központ a BME 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának (KJK) gondozásában, amelyhez csatlakozott 

a BME VIK, az ELTE IK és az MTA SZTAKI is. 

 

Műszaki Magazin - 2020.09.19. (36, 37. oldal) 

Megoldás a roncsolásmentes vizsgálatokra 

„Idén januárban például az ELTE kutatói számára egy hazánkban ritka rágcsáló, a csíkos 

szöcskeegér preparált koponyáit mértem. Az így kapott pontfelhőn a kutatók számára 

lehetőség nyílt, hogy roncsolásmentesen vizsgálják annak geometriáját, fogait. Emellett 

Ausztriában az egyik vevőnk kávékapszulák ellenőrzésére használja ezt a technológiát.” 

 

greenfo.hu - 2020.09.19.  

A farkas nem társállat, sőt… 

A rovat kizárólagos támogatója Akkor sem lesz teljesen szelíd egy farkas, ha emberek 

között nő fel. Megtaníthatók ugyan bizonyos feladatok végrehajtására, de társállatnak 

nem alkalmasak, sőt kezelhetetlenségük miatt veszélyesek is lehetnek – derült ki az ELTE 

etológusainak tanulmányából. 

https://greenfo.hu/hir/a-farkas-nem-tarsallat-sot 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.09.20.  

Ön mennyire bízna meg egy emberek között felnőtt farkasban? 

https://www.origo.hu/tudomany/20200920-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-

farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid.html 

- kuruc.info - 2020.09.19.  

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://kuruc.info/r/6/218142/ 

- forestpress.hu - 2020.09.19. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.blikk.hu/eletmod/utazas/arboretumok-barangolas-a-zold-mezon/0kwfnhp
https://www.blikk.hu/eletmod/utazas/arboretumok-barangolas-a-zold-mezon/0kwfnhp
https://greenfo.hu/hir/a-farkas-nem-tarsallat-sot
https://www.origo.hu/tudomany/20200920-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid.html
https://www.origo.hu/tudomany/20200920-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid.html
https://kuruc.info/r/6/218142/


http://forestpress.hu/hu/index.php/allati/35188-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-

farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-mti 

- nepszava.hu - 2020.09.19.  

Akkor sem lesz teljesen szelíd egy farkas, ha emberek között nő fel 

https://nepszava.hu/3092509_akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-egy-farkas-ha-

emberek-kozott-no-fel 

- blikk.hu - 2020.09.19.  

Hiába: ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/farkaskolyok-kiserlet-elte-

megszelidites/kq3hm47 

- hir.ma - 2020.09.19.  

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-

farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/763172 

- webradio.hu - 2020.09.19.  

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-

akkor-sem-lesz-teljesen-szelid 

- borsonline.hu - 2020.09.19.  

Napi tudomány: Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd  

http://www.borsonline.hu/aktualis/napi-tudomany-ha-emberek-kozott-no-fel-

egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/210585 

- hirtv.hu - 2020.09.19.  

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://hirtv.hu/hirtvszines/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-

teljesen-szelid-2508391 

- hirmondo.ro - 2020.09.19.  

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.hirmondo.ro/tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-

akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/ 

- bumm.sk - 2020.09.19.  

Emberek között sem szelídül meg teljesen a farkas 

https://www.bumm.sk/turmix/2020/09/18/emberek-kozott-sem-szelidul-meg-

teljesen-a-farkas 

- demokrata.hu - 2020.09.19.  

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz olyan, mint egy kutya 

http://forestpress.hu/hu/index.php/allati/35188-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-mti
http://forestpress.hu/hu/index.php/allati/35188-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-mti
https://nepszava.hu/3092509_akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-egy-farkas-ha-emberek-kozott-no-fel
https://nepszava.hu/3092509_akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-egy-farkas-ha-emberek-kozott-no-fel
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/farkaskolyok-kiserlet-elte-megszelidites/kq3hm47
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/farkaskolyok-kiserlet-elte-megszelidites/kq3hm47
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/763172
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/763172
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid
http://www.borsonline.hu/aktualis/napi-tudomany-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/210585
http://www.borsonline.hu/aktualis/napi-tudomany-ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/210585
https://hirtv.hu/hirtvszines/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2508391
https://hirtv.hu/hirtvszines/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2508391
https://www.hirmondo.ro/tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/
https://www.hirmondo.ro/tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid/
https://www.bumm.sk/turmix/2020/09/18/emberek-kozott-sem-szelidul-meg-teljesen-a-farkas
https://www.bumm.sk/turmix/2020/09/18/emberek-kozott-sem-szelidul-meg-teljesen-a-farkas


https://demokrata.hu/tudomany/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-olyan-mint-egy-kutya-292323/ 

- pestihirlap.hu - 2020.09.19.  

Magyar tudósok: a farkas sosem lesz teljesen szelíd 

https://pestihirlap.hu/2020/09/18/magyar-tudosok-a-farkas-sosem-lesz-teljesen-

szelid/ 

- 168ora.hu - 2020.09.19.  

A farkas sosem lesz teljesen szelíd, állapították meg az ELTE tudósai 

https://168ora.hu/tudas/farkas-kutya-szalonna-kecskere-kaposzta-191548 

- index.hu - 2020.09.19.  

Egy farkas sosem lesz teljesen szelíd 

https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/09/18/egy_farkas_sosem_lesz_teljesen

_szelid/ 

- 444.hu - 2020.09.19.  

Szájkosarat lehet adni a farkaskölykökre, de a labdát nem hozzák vissza 

https://444.hu/2020/09/18/szajkosarat-lehet-adni-a-farkaskolykokre-de-a-labdat-

nem-hozzak-vissza 

 

hvg.hu - 2020.09.19. 

138 kutyafajta játékosságát vizsgálják, hogy elcsípjék, hogyan zajlik fajon belül az 

evolúció 

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 Royal Society Biology Letters című szakfolyóiratban jelent meg 

beszámoló. 

https://hvg.hu/tudomany/20200919_kutyafajtak_viselkedese_jatekossaga_elte 

További megjelenés: 

 

- noizz.hu - 2020.09.19. 

A kutyák játékosságának evolúciós okait vizsgálják magyar kutatók 

https://noizz.hu/eco/a-kutyak-jatekossaganak-evolucios-okait-vizsgaljak-magyar-

kutatok/n66rqhc 
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https://noizz.hu/eco/a-kutyak-jatekossaganak-evolucios-okait-vizsgaljak-magyar-kutatok/n66rqhc


jazzy.hu - 2020.09.19. 

Fiatalkori öngyilkosság 

A téma a gyermek- és fiatalkori öngyilkosság, annak statisztikai adatai itthon és külföldön; 

lehetséges családi, genetikai háttere; pszichiátriai betegségek, valamint, a kortárs 

agresszió, bullying, mint kiváltó okok és a megelőzés lehetőségei. 

Megszólaló: Dr Balázs Judit, az ELTE PPK Pszichológia Intézet Fejlődés- és Klinikai 

Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 

https://hearthis.at/909-jazzy/dr.-jazzy-2020.09.19.-dr.-balazs-judit/ 

 

magyarkurir.hu - 2020.09.19.  

Kölcsey eljutott az isten- és emberszeretet magaslataira – Beszélgetés Cs. Varga 

Istvánnal 

Cs. Varga István irodalomtörténész, az ELTE BTK habilitált, nyugdíjas professzora, József 

Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Elsősorban Németh László, Jeszenyin 

és az ars sacra, literatura sacra kutatója. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/kolcsey-eljutott-az-isten-es-emberszeretet-

magaslataira2 

 

nyugat.hu - 2020.09.19. 

Podcast péntek: Miért vagyunk lazábbak, amikor dübörög a járvány? 

Beszélgetésünk vendége az ELTE-SEK egyetemi oktatója, Székely Klára volt. Székely 

Klárával, az ELTE-SEK egyetemi oktatójával beszélgettünk aktuális ügyekről.  

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

g 

 

prherald.hu - 2020.09.19. 

A Szent Korán magyar nyelvű fordításairól 

A Szent Korán magyar nyelvű fordításainak vizsgálata történeti szempontból nem 

nélkülözheti a legfontosabb európai Korán-fordítások összefoglaló ismertetését. (...) A 

cikk szerzője, Abdul-Fattah Munif magyar-jemeni származású Koránkutató. Egyetemi 

diplomáját az ELTE BTK Sémi Filológia és Arab Tanszékén kapta 2004-ben, PhD fokozatát 

2013-ban szerezte arabisztika szakterületen, amelyet az ELTE Bölcsészettudományi Kar 

(BTK) Nyelvtudományi Doktori Tanácsa ítélt meg a sokat publikáló kutatónak, „summa 

cum laude” minősítéssel. Doktori disszertációját a Korán lexikográfiai elemzéséről írta.  

http://prherald.hu/a-szent-koran-magyar-nyelvu-forditasairol/ 
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ujkor.hu - 2020.09.19. 

„Már az első pillanattól kezdve szerettem a szakmát” – interjú Török Róberttel 

Az igazat megvallva az érettségi után újságíró akartam lenni, és az egyetemi 

jelentkezésnél is megjelöltem a kommunikáció szakot, de valahogy úgy alakult, hogy első 

helyen felvettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakára, így kötöttem ki 

az ELTE BTK-n. Kiválasztottam, megnéztem, kipróbáltam, és azonnal megtetszett: már az 

első pillanattól kezdve szerettem a szakmát. Amikor elkezdtem egyetemre járni, azt 

éreztem, hogy ez nekem való. 

http://ujkor.hu/content/mar-az-elso-pillanattol-kezdve-szerettem-szakmat-interju-

torok-roberttel 

 

hírTV - Híradó 22 óra - 2020.09.19. 

Országszerte több mint 250 helyszínen várják a látogatókat a Kulturális Örökség 

Napjai alkalmából 

Megszólaló: Guth Holda szervező, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

https://hirtv.hu/video/240448 

További megjelenés: 

 

- hirtv.hu - 2020.09.19. 

Kulturális Örökség Napjai 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/kulturalis-orokseg-napjai-2508446 

 

Várpalotai Hírek - 2020.09.18. (1,3. oldal) 

Sokan kíváncsiak voltak az ásatásra 

A képviselő-testület tagjai után a téma iránt érdeklődő lakosságnak is lehetősége volt 

szakértő idegenvezetés mellett bejárni a Thury-vár melletti ásatási területet. Több csoport, 

köztük általános és középiskolás fiatalok is bepillantást nyerhettek a régészek munkájába. 

(...) A feltárásokat a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum megbízásából az ELTE 

Régészettudományi Intézet vezeti, egyetemi hallgatók, valamint múzeumi munkatársak 

részvételével. Az előzetes regisztrációt követően összeállított csoportokat Nagy Szabolcs 

régész vezette körbe a területen. 

 

agrotrend.hu - 2020.09.18. 

Magyar kutatók jöttek rá a titokra: így érzik meg a tél közeledtét a növények 

Speciális hőmérséklet-érzékelési mechanizmust indít be a növényekben a tél közeledte, 

amely megméri a tél hosszát, detektálja a tél végét - így tudja az adott növény időzíteni a 

virágzást tavasszal. Mindezt magyar tudósok fedezték fel, a vizsgálatban az Eötvös Loránd 

http://ujkor.hu/content/mar-az-elso-pillanattol-kezdve-szerettem-szakmat-interju-torok-roberttel
http://ujkor.hu/content/mar-az-elso-pillanattol-kezdve-szerettem-szakmat-interju-torok-roberttel
https://hirtv.hu/video/240448
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/kulturalis-orokseg-napjai-2508446


Tudományegyetem (ELTE) kutatói is részt vettek. 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://www.agrotrend.hu/hireink/magyar-kutatok-jottek-ra-a-titokra-igy-erzik-meg-a-

tel-kozeledtet-a-novenyek 

További megjelenés: 

 

- ecolounge.hu - 2020.09.18. 

Magyar kutatók jöttek rá a titokra: így érzik meg a tél közeledtét a növények 

http://ecolounge.hu/nagyvilag/magyar-kutatok-jottek-ra-a-titokra-igy-erzik-

meg-a-tel-kozeledtet-a-novenyek 

- agrarszektor.hu - 2020.09.18. 

Meglepő felfedezést tettek a magyar kutatók a növények virágzásával 

kapcsolatban 

https://www.agrarszektor.hu/noveny/meglepo-felfedezest-tettek-a-magyar-

kutatok-a-novenyek-viragzasaval-kapcsolatban.24734.html 

 

alfahir.hu - 2020.09.18. 

Még megmenthetjük magunkat, de alapjaiban kell változtatni az életünkön 

A koronavírus miatt hátrébb szorult a közbeszédben, de ugyanúgy zajlik a klímaváltozás. 

Mit rontott el az ember? Pontosan mi történik, és hol tartunk most? Mi lesz 

Magyarországgal? Időben vagyunk még? Mit tehetünk? Mit mutatott meg a Covid-19? 

Bartholy Judit meteorológust, klímakutatót, az ELTE oktatóját, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktorát kérdeztük. Interjú. 

https://alfahir.hu/2020/09/18/klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fold_bolygo_klimave

delem_zoldpolitika_okoszisztema 

 

anyanyelvcsavar.blog.hu - 2020.09.18. 

Pázmány Péter, a géniusz 

Négyszázötven esztendeje, 1570-ben született Pázmány Péter, akit úgy tart számon 

irodalomtörténetünk, mint a magyar irodalmi próza megteremtőjét, a 

történelemtudományunk pedig úgy, mint a magyar ellenreformáció legnagyobb alakját. 

Iskolák, szemináriumok, s főként a nagyszombati egyetem megalapításával az egyházi élet 

és a művelődés területén meghatározó szerepe volt. (...) 1623-ban megalapítja Bécsben a 

Pázmáneumot, 1635-ben a róla elnevezett egyetemet Nagyszombaton, amely ma Eötvös 

Loránd Tudományegyetem néven működik Budapesten.  

https://www.agrotrend.hu/hireink/magyar-kutatok-jottek-ra-a-titokra-igy-erzik-meg-a-tel-kozeledtet-a-novenyek
https://www.agrotrend.hu/hireink/magyar-kutatok-jottek-ra-a-titokra-igy-erzik-meg-a-tel-kozeledtet-a-novenyek
http://ecolounge.hu/nagyvilag/magyar-kutatok-jottek-ra-a-titokra-igy-erzik-meg-a-tel-kozeledtet-a-novenyek
http://ecolounge.hu/nagyvilag/magyar-kutatok-jottek-ra-a-titokra-igy-erzik-meg-a-tel-kozeledtet-a-novenyek
https://www.agrarszektor.hu/noveny/meglepo-felfedezest-tettek-a-magyar-kutatok-a-novenyek-viragzasaval-kapcsolatban.24734.html
https://www.agrarszektor.hu/noveny/meglepo-felfedezest-tettek-a-magyar-kutatok-a-novenyek-viragzasaval-kapcsolatban.24734.html
https://alfahir.hu/2020/09/18/klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fold_bolygo_klimavedelem_zoldpolitika_okoszisztema
https://alfahir.hu/2020/09/18/klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fold_bolygo_klimavedelem_zoldpolitika_okoszisztema


https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/09/18/pazmany_peter_a_geniusz?token=b41a6df8

f0fc16f5ec3443ff4e965877 

 

karpatinfo.net - 2020.09.18. 

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.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/18/magyar-kutatok-adtak-valaszt-

kutyaorr-nedvessegenek-kerdesere 

 

magyarnemzet.hu - 2020.09.18. 

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). És mindenekelőtt tanár, csupa nagybetűvel, még ha már nyugdíjas is. A 

kötetet elolvasva az írásokból az is kiderül, hogy a szerző hazaszeretete, magyarsága 

elsősorban az anyanyelvében rejlik. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/emberellenes-bunok-8685867/ 

 

precedens.mandiner.hu - 2020.09.18. 

„A mély dogmatikai képzésünknek köszönhetően jól látjuk a jog szerkezetét”- 

beszélgetés Kajtár Gáborral 

Kajtár Gábor (1978), jogász, egyetemi oktató. Az ELTE állam- és jogtudományi, illetve 

politológia szakán diplomázott, és a Cambridge-i Egyetemen szerzett LLM-fokozatot 

2007-ben, 2014-ben pedig PhD-fokozatot az ELTE ÁJK-n. 2008-tól a Nemzetközi Jogi 

Tanszék oktatója, 2020. október 1-től docense. 2015/2016-ban egy évet a Harvard jogi 

karán töltött vendégkutatóként. 2010 óta ő készíti fel az ELTE csapatát a világ legnagyobb 

perbeszédversenyére, a Jessupra, diákjai 2019-ben világbajnokok lettek Washington D.C.-

ben. Tudományos munkájáért Bolyai ösztöndíjban, tehetséggondozói munkájáért 2018-

https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/09/18/pazmany_peter_a_geniusz?token=b41a6df8f0fc16f5ec3443ff4e965877
https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/09/18/pazmany_peter_a_geniusz?token=b41a6df8f0fc16f5ec3443ff4e965877
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/18/magyar-kutatok-adtak-valaszt-kutyaorr-nedvessegenek-kerdesere
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/18/magyar-kutatok-adtak-valaszt-kutyaorr-nedvessegenek-kerdesere
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/emberellenes-bunok-8685867/


ban az ELTE Szenátusi Érdemérmében és Igazságügyi Miniszteri Elismerő Oklevélben, 

2019-ben Pro Ingenio Nívódíjban és Mestertanár Aranyéremben részesült. 

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200918_a_mely_dogmatikai_kepzesunknek_koszo

nhetoen_jol_latjuk_a_jog_szerkezetet_beszelgetes_kajtar_gaborral 

 

qubit.hu - 2020.09.18. 

1981: az év, amikor megsokasodtak a rokkantak 

A rokkantak 1981-es nemzetközi évét két olyan tematikus esztendő is megelőzte, amelyek 

tapasztalatai nagyban hozzájárultak a szervezéshez. Ilyen volt a Nők éve 1975-ben és a 

Gyermekek éve 1979-ben. Ennek tudható be, hogy Magyarországon bevonták a Magyar 

Nők Országos Tanácsát a rokkantak évének szervezési munkáiba, a fogyatékkal élő 

gyermekek pedig kiemelt kategóriaként jelentek meg a tervezési folyamatokban. (...) A 

szerző az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorandusza. 

https://qubit.hu/2020/09/18/1981-az-ev-amikor-megsokasodtak-a-rokkantak 

 

atv - esti Híradó - 2020.09.18. 

A háztartások negyven százaléka nem tudna váratlan kiadás esetén tartalékhoz 

nyúlni egy kutatás szerint 

Megszólaló: Bass László szegénységkutató, az ELTE TáTK egyetemi adjunktusa 

http://www.atv.hu/videok/video-20200918-a-haztartasok-40-a-nem-tudna-fedezni-a-

varatlan-kiadasokat 

 

sztv.hu - 2020.09.16. 

Nem fogad látogatókat a Gothard-obszervatórium  

Az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel nem látogatható az ELTE Gothard 

Asztrofizikai Obszervatórium - tájékoztatta az érdeklődőket közösségi oldalán az 

intézmény. 

http://www.sztv.hu/hirek/nem-fogad-latogatokat-a-gothard-obszervatorium-20200916 

 

Marie Claire - 2020.09.22. (12. oldal) 

Interjúsorozat feat. ELTE BTK 

Kudron Anna, a Pinkponilo alapítója a múlt félévben az ELTE BTK Média Tanszékének 

fenntartható divatkommunikáció kurzusát vezette. A szeminárium vendége volt Bobák 

Szilvia újságírónk is, aki a hallgatók próbainterjúi közül nyolcat is alkalmasnak tartott a 

marieclaire.hu-n való publikálásra. 

 

 

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200918_a_mely_dogmatikai_kepzesunknek_koszonhetoen_jol_latjuk_a_jog_szerkezetet_beszelgetes_kajtar_gaborral
https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200918_a_mely_dogmatikai_kepzesunknek_koszonhetoen_jol_latjuk_a_jog_szerkezetet_beszelgetes_kajtar_gaborral
https://qubit.hu/2020/09/18/1981-az-ev-amikor-megsokasodtak-a-rokkantak
http://www.atv.hu/videok/video-20200918-a-haztartasok-40-a-nem-tudna-fedezni-a-varatlan-kiadasokat
http://www.atv.hu/videok/video-20200918-a-haztartasok-40-a-nem-tudna-fedezni-a-varatlan-kiadasokat
http://www.sztv.hu/hirek/nem-fogad-latogatokat-a-gothard-obszervatorium-20200916


demokrata.hu - 2020.09.21. 

Klímaváltozás és Magyarország 

Az éghajlatváltozás hatásait már mi is a bőrünkön érezzük. Magyarországot tavasszal 

súlyos aszály sújtotta, amit júniustól villámárvizek sorozata váltott fel, utak és vasúti sínek 

váltak járhatatlanná, bevásárlóközpontok áztak be. Júniusban egyetlen hétvége alatt 

másfél milliárd forintos kár keletkezett, az áradásban egy ember életét is vesztette. A 

Klímaváltozás és Magyarország című tanulmánykötet hazánk kilátásait vizsgálja. 

https://demokrata.hu/tudomany/klimavaltozas-es-magyarorszag-285689/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.21. 

Hogyan működik a HÖK? 

Érdemes nyomon követni a tevékenységüket, ezt leginkább a honlapjukon tehetitek meg. 

Az egyetem hallgatói önkormányzata az ELTE HÖK, vagyis az EHÖK. Ez a szervezet 

kimondottan az ELTE-s hallgatók érdekeire koncentrál, elsődleges feladata a kari 

részönkormányzatok munkájának koordinálása és felügyelete. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/09/21/hogyan-mukodik-a-hok/ 

 

karpatinfo.net - 2020.09.21. 

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. 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/21/vizsgaljak-mi-befolyasolja-novenyek-

biologiai-orajat 

 

magyarkurir.hu - 2020.09.21. 

Hiánypótló kötetet mutattak be a kortárs római katolikus templomépítészetről 

A könyvbemutatón a szerzővel és a kötet két mentorával, Földváry Miklós Istvánnal, az 

ELTE BTK Vallástudományi Tanszék vezetőjével, illetve Vukoszávlyev Zoránnal, a BME ÉSZK 

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék egyetemi docensével Kiss Bertalan, a Juventutem 

Magyarország közösség vezetője beszélgetett. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hianypotlo-kotetet-mutattak-be-kortars-romai-

katolikus-templomepiteszetrol 

 

 

 

https://demokrata.hu/tudomany/klimavaltozas-es-magyarorszag-285689/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/09/21/hogyan-mukodik-a-hok/
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/21/vizsgaljak-mi-befolyasolja-novenyek-biologiai-orajat
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/21/vizsgaljak-mi-befolyasolja-novenyek-biologiai-orajat
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https://www.magyarkurir.hu/hirek/hianypotlo-kotetet-mutattak-be-kortars-romai-katolikus-templomepiteszetrol


magyarnemzet.hu - 2020.09.21. 

Lehet-e háziállat a farkas, ha emberek között nő fel? 

Bár az ember nevelte farkasokat a kutyákhoz hasonlóan sok mindenre meg lehet tanítani, 

irányításuk, féken tartásuk, azaz kezelhetőségük szempontjából soha nem lesznek a 

kutyákhoz hasonlatosak – derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

etológusainak legújabb vizsgálatából. 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/lehet-e-haziallat-a-farkas-8694204/ 

 

muszaki-magazin.hu - 2020.09.21. 

A láthatatlan hiba a gyártók rémálma, de van megoldás! 

Ezen felül itthon az ELTE megbízásából végeztünk egy nagyon érdekes kutatást. A 

kihaltnak hitt csíkos szöcskeegér nevű faj koponyáját mértük meg , és vetették össze az 

ELTE kutatói más fajokkal, ami körülbelül 60 darab mintát jelentett. Erre azért volt szükség, 

mert a szöcskeegér koponyája nem változott hosszú ideje. Az agykoponya csontjainak 

formája és alakja alapján következtethettek az egyes agyterületek fejlettségére, a teljes 

agy méretére, térfogatára is. 

https://www.muszaki-magazin.hu/2020/09/21/zeiss-webinar-lathatatlan-hiba-

megoldasa-gyartok-remalma/ 

 

noklapja.hu - 2020.09.21. 

Rendhagyó módon az előítéletek és gyűlölet ellen 

A krókusz olyan virág, amely a fagyos földből is képes kinyílni. Sárga színe utal a zsidók 

által viselt sárga csillagra. Ezért választották annak a mozgalomnak a jelképéül, amely a 

holokauszt oktatását a virág elültetésével hozza közelebb a gyerekekhez. A Krókusz 

Projekt szerint annyi idő alatt, amíg a virág kinyílik, a fiataloknak van idejük elgondolkodni 

és beszélgetni arról, milyen tragédiához vezethet az előítélet. (...) Ennek elkészítését nem 

bízták a véletlenre: az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi 

Intézetének oktatójával, Vincze Beatrixszal együtt írták a személyiségfejlesztő 

emlékezetprogram pedagógusoknak szóló segédanyagát. 

https://www.noklapja.hu/olvasnivalo/2020/09/21/krokusz-projekt-oktatas-holokauszt-

gyerekek/ 

 

vasarnap.hu - 2020.09.21. 

Véget ért az Ars Sacra Filmfesztivál 

A Filmfesztiválnak idén is a Tabán Artmozi adott otthont. A háromtagú zsűri, Dér András 

filmrendező, PPKE Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének adjunktusa, Gelencsér 

Gábor filmesztéta, filmtörténész, az ELTE BTK MMI Filmtudomány Tanszékének docense, 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/lehet-e-haziallat-a-farkas-8694204/
https://www.muszaki-magazin.hu/2020/09/21/zeiss-webinar-lathatatlan-hiba-megoldasa-gyartok-remalma/
https://www.muszaki-magazin.hu/2020/09/21/zeiss-webinar-lathatatlan-hiba-megoldasa-gyartok-remalma/
https://www.noklapja.hu/olvasnivalo/2020/09/21/krokusz-projekt-oktatas-holokauszt-gyerekek/
https://www.noklapja.hu/olvasnivalo/2020/09/21/krokusz-projekt-oktatas-holokauszt-gyerekek/


Lőcsei Gabriella, kulturális hírlapíró, film-és tévékritikus negyvennégy alkotást választott a 

versenyprogramba. 

https://vasarnap.hu/2020/09/21/veget-ert-az-ars-sacra-rendezvenysorozat/ 

 

zaol.hu - 2020.09.21. 

Beszélgetés dr. Redő Ferenccel, aki évtizedekig kutatta Salla római kori múltját 

Hosszú évtizedekig ő volt az egyetlen római koros régész a megyében, annak ellenére, 

hogy mindvégig Budapesten élt. Az itt eltöltött idő és ismeretségek miatt már régóta kicsit 

zalainak, még inkább zalalövőinek érzi magát. Felesége is utóbbi településen született. Dr. 

Redő Ferenc régészről van szó, akinek a neve szinte egyet jelent Zalalövő római kori 

múltjának feltárásával. Nem véletlen, hogy 2003-ban a város díszpolgári kitüntetéssel 

jutalmazta. (...) Redő Ferenccel többek között a zalalövői kezdetekről, Salla 

„kirajzolódásáról” és a régészeti munka szellemiségéről beszélgettünk. – 1973-ban mint 

az ELTE régészet szakos végzős hallgatója jártam először Zalalövőn. 

https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/beszelgetes-dr-redo-ferenccel-aki-

evtizedekig-kutatta-salla-romai-kori-multjat-4524248/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.09.23. (5. oldal) 

Most online népszerűsítik a tudományt 

Bencsik Péter, az SZTE történésze beszél majd Csehszlovákiáról és a trianoni békéről. 

Néhány héttel később szintén ezzel a korszakkal foglalkozik Ablonczy Balázsnak, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem oktatójának Magyarország összeomlásai, 1918–1921 című 

előadása is. 

További megjelenés: 

 

- szeged.ezalenyeg.hu - 2020.09.22.  

A tudomány eszközével számolnának le a tévhitekkel Szegeden 

https://szeged.ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/a-tudomany-eszkozevel-

szamolnanak-le-a-tevhitekkel-szegeden-18296 

 

Kertészet és szőlészet - 2020.09.23. (1,13,14,15. oldal) 

A piaci részesedés növelése a cél 

Vöröshagymából körülbelül 30-40, lilából 10-15 fajtát termesztenek hazánkban. A 

fajtafelmérésben jelenleg 11 vöröshagyma és 4 lilahagyma versenyez. A munkacsoport az 

ELTE-vel együttműködve létrehozta a hagymabank programot, ez a számítógépes 

adatbázis segítene abban, hogy a termesztők kellő információk birtokában megalapozott 

https://vasarnap.hu/2020/09/21/veget-ert-az-ars-sacra-rendezvenysorozat/
https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/beszelgetes-dr-redo-ferenccel-aki-evtizedekig-kutatta-salla-romai-kori-multjat-4524248/
https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/beszelgetes-dr-redo-ferenccel-aki-evtizedekig-kutatta-salla-romai-kori-multjat-4524248/
https://szeged.ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/a-tudomany-eszkozevel-szamolnanak-le-a-tevhitekkel-szegeden-18296
https://szeged.ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/a-tudomany-eszkozevel-szamolnanak-le-a-tevhitekkel-szegeden-18296


döntéseket hozzanak. A kezdeményezés a terv szerint ősszel indul, és idén még 

tesztjelleggel működik. 

További megjelenés: 

 

- magyarmezogazdasag.hu - 2020.09.23. 

Magyar hagyma: a piaci részesedés növelése a cél 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/09/23/magyar-hagyma-piaci-reszesedes-

novelese-cel 

 

elteonline.hu - 2020.09.22. 

„Ez nem lehet szerencse kérdése” – Interjú a Sapere Aude Junior díjas Buti Nikolettel 

Szeptember 8-án Sapere Aude Junior Díjat vehetett át a testnevelés–gyógytestnevelés és 

egészségfejlesztés tanár szakos Buti Nikolett a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat 

eredményező kiemelkedő tanulmányi és sportszakmai munkájáért, és önálló, OTDK első 

helyezést érő hallgatói tudományos tevékenységéért. Interjúnkat olvashatjátok.  

http://elteonline.hu/savaria/2020/09/22/ez-nem-lehet-szerencse-kerdese-interju-a-

sapere-aude-junior-dijas-buti-nikolettel/ 

 

esemenymenedzser.hu - 2020.09.22. 

Átadták „Az Erdő álma” pályázat díjait 

Pénteken a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületében adták át „Az Erdő álma” 

természetvédelmi-irodalmi pályázat díjait. 2020-ban a járványhelyzet ellenére is 946 darab 

vers, próza és mese érkezett be országosan a 6-19 éves korosztálytól. A zsűri elnöke, 

Halász Judit Kossuth- és Jászai díjas színművész értékelésében elmondta: sok jó 

gondolatot látott értékes megfogalmazásokban, amelyek elősegítik a természetvédelmi 

szemléletformálást. 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/22/atadtak_az_erdo_alma_palyazat_dijait 

 

vehir.hu - 2020.09.22. 

Varázsigék, amelyekről nem is tudunk, mégis kimondjuk őket 

Magvában holt próbálkozás lenne az újságíró részéről, ha megpróbálná Mérő László múlt 

heti veszprémi előadásán hallottakat teljes egészében átadni, hiszen az ELTE professzora 

számos hétköznapi, de olykor kivételes példát is hozott arra, amikor egy jelentéktelen 

mondat, vagy csak egy szó olyan mélyen érint meg valakit, hogy teljesen új irányvonalat 

szab az életének.  

https://vehir.hu/cikk/57142-varazsigek-amelyekrol-nem-is-tudunk-megis-kimondjuk-oket 

 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/09/23/magyar-hagyma-piaci-reszesedes-novelese-cel
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/09/23/magyar-hagyma-piaci-reszesedes-novelese-cel
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/22/ez-nem-lehet-szerencse-kerdese-interju-a-sapere-aude-junior-dijas-buti-nikolettel/
http://elteonline.hu/savaria/2020/09/22/ez-nem-lehet-szerencse-kerdese-interju-a-sapere-aude-junior-dijas-buti-nikolettel/
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/22/atadtak_az_erdo_alma_palyazat_dijait
https://vehir.hu/cikk/57142-varazsigek-amelyekrol-nem-is-tudunk-megis-kimondjuk-oket


Kossuth Rádió - Napközben - 2020.09.22. 

Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság, a társaság célja, hogy 

emelkedjen Magyarországon az anyatejjel táplált csecsemők száma 

Megszólaló:  Varga Katalin tanszékvezető, ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-22_09-05-

00&enddate=2020-09-22_11-10-00&ch=mr1 

 

m1 - Ma este - 2020.09.22. 

Jelenleg is tart az amerikai elnökválasztási kampány 

Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK 

https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-09-22-i-adas-2/ 

 

hazipatika.com - 2020.09.21. 

A farkas így viselkedik, ha emberek között nő fel 

Bár az ember nevelte farkasokat a kutyákhoz hasonlóan sok mindenre meg lehet tanítani, 

irányításuk, féken tartásuk, azaz kezelhetőségük szempontjából soha nem lesznek a 

kutyákhoz hasonlatosak - derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

etológusainak legújabb vizsgálatából. 

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

elkedik_ha_emberek_kozott_no_fel/20200921101129 

 

Petőfi Népe melléklet - 2020.09.19. (23. oldal) 

Szilveszterkor is a csillagokat leste a Planetárium vezetője 

E. Kovács Zoltán büszke az óvodásoknak tartott érdekes előadásaira (...) A győri Révai 

Miklós Gimnázium fizikatagozatára jelentkezett, szakkört indított be, majd az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen tanult tovább, mivel csak ezen az egyetemen volt önálló 

csillagász tanszék. Önálló csillagász szak viszont itt sem indult, így vállalta mellé a 

matematika- és fizikatanárszakot, a heti ötven órát és a szemeszterenkénti tizenöt vizsgát 

is, csak hogy közel maradjon a csillagászathoz. 

 

Terézváros - 2020.09.17. (22. oldal) 

Piac és közösségi tér egy helyen  

A helyi lakosságot aktivizáló folyamat része volt az a szakmai beszélgetés, amelyen Szívós 

Erika történész, az ELTE tanszékvezetője, Polyák Levente urbanista és Matus István, 

Terézváros főépítésze tartott rövid előadást arról, hogy mi lehet a piac szerepe a 

közösségben, a helyi gazdaságban. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-22_09-05-00&enddate=2020-09-22_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-22_09-05-00&enddate=2020-09-22_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-09-22-i-adas-2/
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/a_farkas_igy_viselkedik_ha_emberek_kozott_no_fel/20200921101129
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/a_farkas_igy_viselkedik_ha_emberek_kozott_no_fel/20200921101129


Népszava - 2020.09.24. (16. oldal) 

Süllyed az Alföld Debrecen alatt 

Az ELTE oktatója szerint a süllyedés fő oka, hogy a szabályozatlan talajvíz-kitermelés és a 

kőolaj, illetve a földgáz kinyerése miatt meglazult talajszerkezet összeroskad, de 

kismértékben hozzájárul a tektonikus lemezek mozgása is – írja az index.hu. Az Alföld 

süllyedése pedig baljós előjel. 

További megjelenés: 

 

- blikk.hu - 2020.09.23.  

Felgyorsult az Alföld süllyedése, ilyen veszélyeket rejthet a folyamat 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egyre-gyorsabban-sullyed-az-

alfold/50m0c0d 

- index.hu - 2020.09.23.  

Debrecen alatt évente fél centimétert süllyed az Alföld, ez pedig baljós előjel 

https://index.hu/techtud/2020/09/23/alfold_debrecen_talaj_gaz_kitermeles_sullye

des/ 

- szabolcsihir.hu - 2020.09.23.  

Süllyed alattunk az Alföld, rekordárvizek jöhetnek 

https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-

sullyed-az-alfold 

- civishir.hu - 2020.09.23.  

Baljós előjel: Debrecen alatt süllyed az Alföld 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-

alfold 

- borsodihir.hu - 2020.09.23.  

Süllyed az Alföld, ami baljós előjel 

https://borsodihir.hu/borsod-abauj-zemplen/2020/09/baljos-elojel-debrecen-

alatt-sullyed-az-alfold 

 

Jelen - 2020.09.24. (32,33,34,35. oldal) 

Modla Zsuzsanna: Csak közös ügyeink vannak 

Az oktatásból való kiesés láncreakciót indított el, világszerte gyerekek milliói kerültek 

vissza a gyermekmunka, a szexuális kizsákmányolás csapdájába, és félő, hogy akkor sem 

térnek vissza az iskolába, ha a covidhelyzet után mindenütt újra megnyitnak az 

intézmények. a globális szegénység elleni küzdelemről, adományozási hajlandóságról 

kérdeztük Modla Zsuzsannát, az unicef munkatársát. (…) Modla Zsuzsanna  az UNICEF 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egyre-gyorsabban-sullyed-az-alfold/50m0c0d
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egyre-gyorsabban-sullyed-az-alfold/50m0c0d
https://index.hu/techtud/2020/09/23/alfold_debrecen_talaj_gaz_kitermeles_sullyedes/
https://index.hu/techtud/2020/09/23/alfold_debrecen_talaj_gaz_kitermeles_sullyedes/
https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-alfold
https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-alfold
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-alfold
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-alfold
https://borsodihir.hu/borsod-abauj-zemplen/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-alfold
https://borsodihir.hu/borsod-abauj-zemplen/2020/09/baljos-elojel-debrecen-alatt-sullyed-az-alfold


Magyarország global  engagement menedzsere, az ELTE Szociológia Doktori Iskolájának  

hallgatója. 

 

elteonline.hu - 2020.09.23. 

ELTE-sként az innováció útján: a Szoftver- és Adatintenzív Szolgáltatások 

projektnyitóján jártunk 

Hogyan vehet részt egy ELTE-s szívproblémákat diagnosztizáló eszközök fejlesztésében? 

Milyen előnyökkel jár az egyetemek vállalatokkal való együttműködése? Ilyen és hasonló 

kérdésekre kaphattunk választ a Szoftver- és Adatintenzív Szolgáltatások Kompetencia 

Központ megalakulása alkalmából megtartott projektnyitó rendezvényen. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/23/elte-skent-az-innovacio-utjan-a-szoftver-es-

adatintenziv-szolgaltatasok-projektnyitojan-jartunk/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.23. 

A lázadás színháza 

A Szabadbölcsészeti és Médiakutatási Intézetek Képviselete és az ELTE BTK Esztétika 

Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre több héten keresztül a Mi az esztétika? 

online előadássorozat. Az első előadó Darida Veronika volt, aki a lázadás színházával 

ismertette meg az érdeklődőket. Az már most biztos, hogy a sorozat többi részét is 

érdemes lesz meghallgatni.  

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/23/a-lazadas-szinhaza/ 

 

femina.hu - 2020.09.23. 

Így viselkedik a farkas, ha kutyához hasonlóan nevelik: magyar kutatók értek el 

fontos eredményt 

Így viselkedik a farkas, ha kutyához hasonlóan nevelik: magyar kutatók értek el fontos 

eredményt - Az ELTE kutatói arra szerettek volna választ kapni, hogy a farkasok a kutyához 

hasonlóan szelídíthetők-e. 

https://femina.hu/terasz/farkas-szelidites/ 

 

itbusiness.hu - 2020.09.23. 

Gyurós Tibor-díj 2020 

A szakmai zsűri ebben az évben is az év menedzsere, a digitális oktatás nagykövete, az év 

digitalizációs projektje, illetve az év innovációja díjak odaítéléséről döntött. (...) Az év 

digitális oktatási nagykövete: Koren Balázs. (…) Nevéhez fűződtek a GeoGebra, a 

GEOMATECH, illetve a VR Math projektek, az ELTE TTK Matematika Intézet, 

Szakmódszertani Központ felkérésére részt vesz a matematika tanárképzésben, a Telenor 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/23/elte-skent-az-innovacio-utjan-a-szoftver-es-adatintenziv-szolgaltatasok-projektnyitojan-jartunk/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/23/elte-skent-az-innovacio-utjan-a-szoftver-es-adatintenziv-szolgaltatasok-projektnyitojan-jartunk/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/23/a-lazadas-szinhaza/
https://femina.hu/terasz/farkas-szelidites/


HiperSuli programjának szakmai vezetőjeként a digitális oktatás népszerűsítése, valamint 

tananyag fejlesztés is a feladata. 

https://itbusiness.hu/technology/cegvilag_n/gyuros-tibor-dij-2020-innovativ-

szakemberek-es-otletek 

További megjelenés: 

 

- itcafe.hu - 2020.09.23. 

Átadták az idei Gyurós Tibor-díjakat 

https://itcafe.hu/hir/gyuros_tibor_dij_2020.html 

- bitport.hu - 2020.09.24. 

Átadták a Gyurós Tibor-díjakat 

https://bitport.hu/atadtak-a-gyuros-tibor-dijakat 

- forbes.hu - 2020.09.24. 

Az Életmentő app és az Oncompass is a legjobbak között – rangos szakmai díjakkal 

tarolt az egészségügy 

https://forbes.hu/uzlet/az-eletmento-app-es-az-oncompass-is-a-legjobbak-

kozott-rangos-szakmai-dijakkal-tarolt-az-egeszsegugy/ 

 

nepszava.hu - 2020.09.23.  

Követelte a hálapénzt, elítélték a budapesti szülész-orvost 

Elsősorban a vádlott idős kora miatt tartja reálisnak az ítéletet az ELTE ÁJK Büntetőjogi 

Tanszékének egyetemi docense. Ambrus István a "tanúközpontú" bizonyítással 

kapcsolatban úgy vélekedett, ha nem áll rendelkezésre semmilyen más bizonyíték, akkor 

csak az általuk elmondottak alapján lehet rekonstruálni a történteket. „Ennek 

életszerűségét, ellentmondásmentességét természetesen vizsgálni köteles a bíróság; ha 5 

tanú vallomása is lényegében egybevágó, egy irányba mutat, és nem merül fel 

összebeszélés vagy a tanúk befolyásolásának lehetősége, akkor mindez elegendő lehet a 

büntetőjogi felelősség megállapításához a bűnösségét tagadó terhelt esetében is” - 

fogalmazott Ambrus István. 

https://nepszava.hu/3092958_kovetelte-a-halapenzt-eliteltek-a-budapesti-szulesz-

orvost 

 

szimpatika.hu - 2020.09.23. 

Hogyan működik a növények hőmérséklet-érzékelése? 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével fedezték fel magyar 

tudósok, hogy a növényekben a tél közeledte beindít egy speciális hőmérséklet-érzékelési 

https://itbusiness.hu/technology/cegvilag_n/gyuros-tibor-dij-2020-innovativ-szakemberek-es-otletek
https://itbusiness.hu/technology/cegvilag_n/gyuros-tibor-dij-2020-innovativ-szakemberek-es-otletek
https://itcafe.hu/hir/gyuros_tibor_dij_2020.html
https://bitport.hu/atadtak-a-gyuros-tibor-dijakat
https://forbes.hu/uzlet/az-eletmento-app-es-az-oncompass-is-a-legjobbak-kozott-rangos-szakmai-dijakkal-tarolt-az-egeszsegugy/
https://forbes.hu/uzlet/az-eletmento-app-es-az-oncompass-is-a-legjobbak-kozott-rangos-szakmai-dijakkal-tarolt-az-egeszsegugy/
https://nepszava.hu/3092958_kovetelte-a-halapenzt-eliteltek-a-budapesti-szulesz-orvost
https://nepszava.hu/3092958_kovetelte-a-halapenzt-eliteltek-a-budapesti-szulesz-orvost


mechanizmust, amely megméri a tél hosszát, detektálja a tél végét és ezek alapján időzíti 

a virágzást. 

https://szimpatika.hu/cikkek/9653/hogyan-mukodik-a-novenyek-homerseklet-

erzekelese- 

 

Népszava - 2020.09.25. (13. oldal) 

Nem lassítja a drogcsempészeket a koronavírus-járvány 

(...) Azonban azt a járvány kezdete óta vizsgálják, hogy az emberek hogyan viszonyulnak 

a megelőző intézkedésekhez, mennyire érzik kockázatosnak a járványt, mennyire érzik 

magukat veszélyeztetettnek – nyilatkozta lapunknak Paksi Borbála, az ELTE PPK kutatója 

és a Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft. vezetője. 

 

Népszava - 2020.09.25. (11. oldal) 

Filmes élet a Vas utcán túl 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemnek akkora a presztízse, hogy nem figyelünk más 

filmes képzési helyekre. Pedig a paletta tarkább, mint gondolnánk. (...) A Budapest Film 

Academy összetettebb rendszerben működik. Alapítója és ügyvezetője, a Columbia 

Egyetem filmes tanszékén végzett Hódi Jenő rendező, író, producer. Gyakorlati szemléletű 

kurzusai átfogják a teljes filmgyártást a szűkebb szakmai munkáktól az alkotói 

tevékenységekig. Fontos szervezeti elem, hogy együttműködési megállapodásuk van az 

ELTE-vel, és a Los Angeles-i Loyola Marymount Egyetemmel, utóbbiról vendégoktatóik 

vannak, képzéseiket mindkét intézményben elfogadják, kreditek szerezhetők velük. 

 

Szabad Föld - 2020.09.25. (39. oldal) 

A farkas, az farkas.  

Jó kutya – általában ezt mondjuk akkor, ha egy eb olyat tesz, ami az ember kedvére való. 

Mert ügyes, okos vagy éppen engedelmes. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Karának etológusai szerint azonban az a mondat – a közeljövőben 

legalábbis – soha nem hangozhat el, hogy jó farkas. 

 

National Geographic - 2020.09.25. (4. oldal) 

Millió éves külsőségek 

Bizarr külsejű dinoszaurusz maradványaira bukkantak Villány mellett a 2012 óta zajló 

ásatásokon az ELTE nemzetközi szinten is elismert őslénykutatói. Nemrég közzétett 

cikkükben leírják, hogy a Tanystropheus néven ismert őshüllő csontjait találták meg.A 

kutatócsoport vezetője, Ősi Attila elmondta, hogy a legnagyobb csigolyák méretei alapján 

https://szimpatika.hu/cikkek/9653/hogyan-mukodik-a-novenyek-homerseklet-erzekelese-
https://szimpatika.hu/cikkek/9653/hogyan-mukodik-a-novenyek-homerseklet-erzekelese-


úgy vélik: a villányi példány teljes testhossza öt méter lehetett, de ebből csupán a nyaka 

kitett mintegy két métert.  

 

National Geographic - 2020.09.25. (4. oldal) 

Hazánk és a globalizáció  

Az vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE történészei és szociológusai, hogy 

miként kezdődtek a globalizációs folyamatok, és hogyan hatottak az első időkben 

Magyarország társadalmára. A globalizáció ugyan a 20. században teljesedett ki, de már 

a 19. század második felében elkezdődött, és azóta sem lassul. A Tomka Béla 

történészprofesszor vezetésével alakult kutatócsoport nemcsak tetten érni, de magyarázni 

is igyekszik a világméretű folyamatok összefüggéseit és hazai kihatásait. 

 

National Geographic - 2020.09.25. (20,21. oldal) 

Empátiával a robotok elfogadása felé 

Más kérdés, hogy a társrobotoknak nem is kellene emberszabásúaknak lenniük, állítja a 

robotikában jártas szakemberek nem csekély hányada. Az ELTE Etológia Tanszékét vezető 

Miklósi Ádám és csoportja az etológia és a robotika határterületét is kutatja: azt akarják 

kideríteni, milyen legyen és miként viselkedjen a robot, hogy az ember könnyen elfogadja 

társnak.  

 

Petőfi Népe - 2020.09.25. (4. oldal) 

Megkeresik a kerekegyházi ásott kutakat  

Mádlné dr. Szőnyi Judit és Szabó Zsóka, az ELTE kutatói azon dolgoznak az 

önkormányzattal együttműködve, hogy kiderítsék, hogyan hozható vissza a település vize, 

ami az elmúlt évtizedekben eltűnt. Elsőként arra keresnek választ, hogy az ásott kutakban 

milyen mélyen található a víz. 

 

Vas Népe - 2020.09.25. (1,12. oldal) 

Diáksikerek 

Űrkutatási témáik okán az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium három diákja 

kapott országosan is rangosnak számító elismerést, egyikük előadást is tartott.  

 

ma.hu - 2020.09.25. 

A patkányok csoportosan sikeresebben teljesítik a keresési feladatokat 

Az ELTE, MTA-ELTE kutatócsoportok és a németországi Max Planck Intézet legfrissebb 

kutatása a Current Biology című szakfolyóiratban jelent meg csütörtökön. A kutatók a 

patkányokat nemcsak egyedül, hanem csoportokban is vizsgálták egy komplex 



labirintusban. A tanulmány alapján a patkányok egyszerű viselkedési szabályokat 

alkalmazva kiváló csoportos keresési teljesítményt érnek el - olvasható az ELTE 

közleményében. 

http://www.ma.hu/tudomany/351629/A_patkanyok_csoportosan_sikeresebben_teljesitik_

a_keresesi_feladatokat?place=srss 

További megjelenés: 

 

- blikk.hu - 2020.09.24. 

A patkányok tényleg jobb problémamegoldók, mint mi, emberek? 

https://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/a-patkanyok-csoportosan-sikeresebben-

teljesitik-a-keresesi-feladatokat/jmhb72d 

- hvg.hu - 2020.09.24. 

Mit tanulhatunk a patkányoktól? 

https://hvg.hu/tudomany/20200924_elte_mta_max_planck_patkanyok_viselkedese

_egyen_csoport_teljesitmeny 

- webradio.hu - 2020.09.24. 

A patkányok csoportosan sikeresebben teljesítik a keresési feladatokat 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-patkanyok-csoportosan-sikeresebben-

teljesitik-a-keresesi-feladatokat 

 

hirado.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

Az első magyar dinoszaurusztojást pár milliméteres, 85 millió éves tojáshéjtöredékek 

sokoldalú vizsgálatával sikerült azonosítani – mondta el az MTI-nek Prondvai Edina 

biológus, az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoportjának tagja. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2020/09/24/azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet 

További megjelenés: 

 

- tv2 Tények este - 2020.09.25.  

85 millió éves dinoszaurusz tojást találtak Magyarországon 

https://tenyek.hu/tenyek/345283_tenyek-teljes-adas-2020.-szeptem.html 

- atv.hu -2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://www.atv.hu/belfold/20200924-azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet/hirkereso 

- bama.hu - 2020.09.24.  
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Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.bama.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-2891144/ 

- baon.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.baon.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-3010277/ 

- beol.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.beol.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-3066755/ 

- blikk.hu - 2020.09.24. 

Szenzációs dinoszauruszfelfedezés a Bakonyban: bemutatták világhírű magyar 

raptortojásokat 

https://www.blikk.hu/galeria/elso-magyarorszagi-dinoszaurusztojas-lelet-

fosszilia/32d0b0q 

- boon.hu - 2020.09.24. 

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://boon.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-4579754/ 

- bumm.sk - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.bumm.sk/turmix/2020/09/24/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- demokrata.hu - 2020.09.24.  

Szenzációs lelet: őstojás a múltból 

https://demokrata.hu/magyarorszag/szenzacios-lelet-ostojas-a-multbol-294907/ 

- duol.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.duol.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-3838181/ 

- gondola.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://gondola.hu/cikkek/117558-

Azonositottak_az_elso_magyarorszagi_dinoszaurusztojas-leletet.html 

- haon.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 
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https://haon.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-4375868/ 

- hellovidek.hu - 2020.09.24.  

Hihetetlen felfedezés: dinoszaurusztojást találtak a magyar településnél 

https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/09/24/hihetetlen-felfedezes-

dinoszaurusztojast-talaltak-a-magyar-telepulesnel 

- hirmondo.ro - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.hirmondo.ro/tudomany/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet/ 

- hir.ma - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://hir.ma/tudomany/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet/763374 

- index.hu - 2020.09.24.  

Itt látható az első magyar dinótojás! 

https://index.hu/techtud/2020/09/24/itt_lathato_az_elso_magyar_dinotojas/ 

- kecsup.hu - 2020.09.24.  

Megtalálták az első magyar dinótojást 

https://kecsup.hu/2020/09/megtalaltak-az-elso-magyar-dinotojast/ 

- kemma.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.kemma.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-2986460/ 

- kisalfold.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-10283638/ 

- kuruc.info - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinótojás-leletet 

https://kuruc.info/r/2/218410/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusz tojás-leletet 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusz-tojas-leletet-8714073/ 

- ma.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 
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http://www.ma.hu/tudomany/351636/Azonositottak_az_elso_magyarorszagi_dino

szaurusztojasleletet?place=srss 

- minap.hu - 2020.09.24.  

Íme a magyar dinó tojás 

https://minap.hu/cikk/ime-magyar-dino-tojas 

- mta.hu - 2020.09.24.  

Bemutatták az első magyarországi dinoszaurusztojást 

https://mta.hu/tudomany_hirei/bemutattak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojast-110855 

- napi.hu - 2020.09.24.  

Megtalálták az első magyar dinoszaurusztojásokat - világelső lelet lehet 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megtalaltak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojasokat.714257.html 

- nepszava.hu - 2020.09.24.  

Bemutatták az első magyarországi dinoszaurusztojást 

https://nepszava.hu/3093197_bemutattak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojast 

- nlc.hu - 2020.09.24. 

Bemutatták az első magyar dinótojást 

https://nlc.hu/ezvan/20200924/elso-magyarorszagi-dinoszaurusztojas/ 

- origo.hu - 2020.09.24.  

Bemutatták az első magyar dinoszaurusztojásokat 

https://www.origo.hu/tudomany/20200924-azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojasleletet.html 

- pestihirlap.hu - 2020.09.24.  

Megvan az első magyar dínótojás, egy maniraptoráé volt 

https://pestihirlap.hu/2020/09/24/megvan-az-elso-magyar-dinotojas-egy-

maniraptorae-volt/ 

- pestisracok.hu - 2020.09.24.  

Exkluzív felvételek az első – 85 millió éves – magyarországi dinótojásról 

https://pestisracok.hu/exkluziv-felvetelek-az-elso-85-millio-eves-magyarorszagi-

dinotojasrol/ 

- qubit.hu - 2020.09.24.  

Bemutatták az első Magyarországon talált dinoszaurusztojást 

https://qubit.hu/2020/09/24/bemutattak-az-elso-magyarorszagon-talalt-

dinoszaurusztojast 
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- szeged.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://szeged.hu/hirek/37301/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.09.24.  

Bemutatták az első magyarországi dinoszaurusztojást 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/bemutattak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojast/ 

- szoljon.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.szoljon.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-2710220/ 

- szon.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://szon.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-4212464/ 

- teol.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.teol.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-2799806/ 

- travelo.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyar dinoszaurusztojást 

https://www.travelo.hu/kozel/20200924-azonositottak-elso-magyar-

dinoszaurusztojas-iharkut.html 

- vaol.hu - 2020.09.24. 

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.vaol.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-4293983/ 

- veol.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.veol.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-4062140/ 

- videk.ma - 2020.09.24. 

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://videk.ma/2020/09/tudomany-azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet/ 
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- webradio.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- zaol.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.zaol.hu/egyperces/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet-4536095/ 

- zetapress.hu - 2020.09.24.  

Apró dínó-tojások 

http://www.zetapress.hu/belfold/114518 

- 24.hu - 2020.09.24.  

Megtalálták az első magyar dinótojást 

https://24.hu/tudomany/2020/09/24/dino-dinoszaurusz-tajas-magyar/ 

- 444.hu - 2020.09.24.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://444.hu/2020/09/24/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- pestihirlap.hu - 2020.09.24.  

Bemutatták az első magyar dinoszaurusztojást 

https://pestihirlap.hu/2020/09/25/bemutattak-az-elso-magyar-

dinoszaurusztojast/ 

- infotatabanya.hu - 2020.09.24.  

Világszenzáció! Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet-2020-09-25-080200 

- infodebrecen.hu - 2020.09.24.  

Világszenzáció! Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet-2020-09-25-080200 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.09.24.  

Világszenzáció! Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet-2020-09-25-080200 

- infoesztergom.hu - 2020.09.24.  

Világszenzáció! Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 
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https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet-2020-09-25-080200 

 

infovilag.hu - 2020.09.24. 

Nemzetközi informatikai diákolimpia: ezüstfiúk  

Az IOI 2020-on a magyar csapat mind a négy tagja ezüstérmet szerzett: A magyar IOI-

csapat számára a helyszínt és az informatikai infrastruktúrát az ELTE Informatikai Kara 

adta, a versenyzőket az ELTE IK és a Neumann Társaság munkatársai készítették fel a 

versenyre. Az érmek alapján az IOI 2020-on kiemelkedően szerepeltek az Egyesült 

Államok, Kína, Oroszország, Dél-Korea, Japán, Irán és Kanada csapatai. 

https://infovilag.hu/nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-ezustfiuk/ 

További megjelenés: 

 

- profitline.hu - 2020.09.24. 

Mind a négy magyar csapattag ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián 

http://profitline.hu/Mind-a-negy-magyar-csapattag-ezustermet-szerzett-a-

Nemzetkozi-Informatikai-Diakolimpian-412644 

- bdpst24.hu - 2020.09.24. 

Mind a négy magyar csapattag ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián 

https://bdpst24.hu/2020/09/24/mind-a-negy-magyar-csapattag-ezustermet-

szerzett-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpian/ 

- dehir.hu - 2020.09.24. 

Debreceni diák is hozzásegítette a magyar csapatot az ezüstéremhez a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián 

https://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-diak-is-hozzasegitette-a-magyar-

csapatot-az-ezusteremhez-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpian/2020/09/24/ 

- hirek.prim.hu - 2020.09.24. 

Mind a négy magyar csapattag ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/24/mind_a_negy_magyar_csapattag_ezustermet

_szerzett_a_nemzetkozi_informatikai_diakolimpian 

- itcafe.hu - 2020.09.24. 

Nagyszerű magyar szereplés a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 

https://itcafe.hu/hir/ioi_2020_magyarok_njszt.html 
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- kanizsaujsag.hu - 2020.09.24. 

Mind a négy magyar csapattag ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202009/mind-a-negy-magyar-csapattag-ezustermet-

szerzett-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpian 

 

magyarnarancs.hu - 2020.09.24. 

Nemes Z. Márió kapja az idei Csáth Géza-díjat, és mellé egy fél disznót 

Nemes Z. Márióval legutóbbi kötetéről idén májusban beszélgettünk , a 

hungarofuturizmusról pedig 2018-ban készítettünk vele interjút. Ha Nemes Z. Márión 

múlik, akkor 2018 a hungarofuturizmus éve lesz. Posztmagyarokról és az új avantgárdról 

beszélgettünk az ELTE oktatójával, akit arról is megkérdeztünk, együtt rezeg-e Kerényi 

Imrével. 

https://magyarnarancs.hu/sorkoz/nemes-z-mario-kapta-az-idei-csath-geza-dijat-es-

melle-egy-fel-disznot-133450 
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