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24 óra - 2020.10.05. (3. oldal)
Hiperrealista műfajban utazik
Gyükér Zsóﬁa saját elmondása szerint már kétévesen rajzolt (...) Az ELTE Savaria Egyetemi
Központ szombathelyi képi ábrázolás, graﬁkus-festő szakán diplomázott hölgy 2013-tól
állítja ki munkáit. Az esztergomi tárlaton ezek összegzéséről egy külön tablót készített,
melyet a kiállítást meglátogatók is végigolvashattak.
penzcentrum.hu - 2020.10.05.
Így pusztít a nyomor drogja: ha elszabadul, a fél országot letarolja a bika
Kevesebb, mint háromszáz forintból kijöhet egy, a legújabb szintetikus droggal töltött
cigarettából. Nem véletlenül terjed az életveszélyes bika a számozott utcákban, vidéki
szegregátumokban és a nagyvárosok nyomornegyedeiben. (...) Szécsi Judit, az ELTE-TáTK
Szociális Munka Szak oktatója felmérésében egy alig kutatott területet vizsgált, amikor
felmérte ezeknek a drogoknak a hátterét.
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/igy-pusztit-a-nyomor-drogja-ha-elszabadul-a-felorszagot-letarolja-a-bika.1103616.html
szakszervezetek.hu - 2020.10.05.
Aki szegény, az a legszegényebb
Farkas Zsombor szegénységkutató (ELTE, Szociális Munka Tanszék) szerint a telepiek nem
kerültek rosszabb helyzetbe, hiszen eddig is rossz helyzetben voltak. A szociális munkát
végző civilek a passzivitást mutató állami ellátórendszerek helyére léptek. Többre a
telepiek nem számíthatnak, legfeljebb két év múlva, amikor a választások jönnek. Akkor
majd itt is vágnak disznót, osztanak zsebpénz, kolbászt, krumplit. A nagy szórásból
kimaradtak a zsákfalvak, a „no-go zónák”, a szegregált telepek.
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/23988-aki-szegeny-az-alegszegenyebb
További megjelenés:
-

168ora.hu - 2020.10.04.
Aki szegény, az a legszegényebb

https://168ora.hu/itthon/szegeny-192658
hazipatika.com - 2020.10.04.
Többet facebookozunk a járvány miatt, és ez baj
Az adatok rögzítése 2020. április 22-e és május 11-e között történt, még a korlátozó
intézkedések feloldása előtt, így a résztvevők reálisabban érzékelhették magukon a
változásokat a járvány előtti időszakhoz viszonyítva" - ismertette a kutatást végző Sándor
Alexandra Valéria kommunikáció- és médiaszakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szociológia Doktori Iskolájának doktorandusza.
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/tobbet_facebook
ozunk_a_jarvany_miatt_es_ez_baj/20201004145359
hirek.prim.hu - 2020.10.04.
Hosszú távon fenntartják a gépészmérnökképzést Szombathelyen
Egyöntetűen megerősítette a szombathelyi duális gépészmérnökképzés közép és hosszú
távú fenntartásának szándékát a régió 13 nagyvállalata, Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/10/04/hosszu_tavon_fenntartjak_a_gepeszmernokkepzest
_szombathelyen
További megjelenés:
-

-

-

-

nyugat.hu - 2020.10.02.
Jó hír a hétvégére és a jövőre - Úgy tűnik, marad a gépészmérnökképzés
Szombathelyen
https://www.nyugat.hu/cikk/jo_hir_a_hetvegere_es_a_jovore_ugy_tunik_marad_a
ugytudjuk.hu - 2020.10.02.
Hosszútávon megmarad a gépészmérnök-képzés Szombathelyen
https://ugytudjuk.hu/cikk/hosszu-tavon-megmarad-a-gepeszmernok-kepzesszombathelyen
vaol.hu - 2020.10.02.
A cégek, az egyetem és a város is kiáll a szombathelyi gépészmérnökképzés mellett
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-cegek-az-egyetem-es-a-varos-iskiall-a-szombathelyi-gepeszmernokkepzes-mellett-4314163/
Vas Népe - 2020.10.03. (4. oldal)
Kellenek a képzett szakemberek

revizoronline.com - 2020.10.04.
Elfeledett gyermekek története
Az utóbbi néhány évben az ELTE Néderlandisztikai Tanszéke holland történészekkel közös
kutatási programban vett részt, s ennek eredményeként született egy kiállítás és A
gyermekvonatok című kötet Maartin J. Aalders, Pusztai Gábor és Réthelyi Orsolya
szerkesztésében.
https://revizoronline.com/hu/cikk/8674/beszelgetes-gyani-gaborral/
vaol.hu - 2020.10.04.
Rábapatyon petézett le a világ egyik legszebb lepkéje
Magyarországon eddig csak néhány helyről került elő az oleander szender. Megjelenése
még mindig szenzációnak számít, és ha valahol feltűnik ez a nálunk ritka vándorlepke,
lázba hozza a tudósokat. Szeptember elején Rábapatyon jelentek meg a szender feltűnő
hernyói. Egy példány jutott az ELTE szombathelyi kampuszára is, ahol a biológia tanszék
laborjában sikeresen kifejlődött.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/rabapatyon-petezett-le-a-vilag-egyiklegszebb-lepkeje-4309090/
További megjelenés:
-

azallatisember.blogstar.hu - 2020.10.07.
A világ egyik legszebb lepkéje Rábapatyon is lepetézett
https://azallatisember.blogstar.hu/2020/10/07/a-vilag-egyik-legszebb-lepkejerabapatyon-is-lepetezett/101056/

24.hu - 2020.10.04.
Kutyákat kérdeznek az emberi beszédről
Olyan fiatal kutatóknak nyújt öt évre szóló támogatást, akik szakterületükön már eddig is
kimagasló eredményeket értek el, a pályázatra beküldött projektjük pedig magas
színvonalú kutatási eredményeket feltételez. Idén Magyarországról egyedül Dr. Andics
Attila, az ELTE Etológia Tanszékén működő MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai
Kutatócsoport vezetője kapott támogatást 1,9 millió euró összegben.
https://24.hu/tudomany/2020/10/04/kutyakat-kerdeznek-az-emberi-beszedrol/
Magyar Nemzet - 2020.10.03. (1,4,5. oldal)
Tíz éve történt a vörösiszap-katasztrófa a devecseri kistérségben
Komlósi Annamária pedig arról beszélt: addig nem mondható ki egészen biztosan, hogy
nincs tünetszaporodás a katasztrófa következtében, amíg ezt meg nem mérték. –

Legalább egy ilyen átfogó szűrés kijárna ennek a közösségnek – hangsúlyozta a
szakpszichológus, aki az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék címzetes
egyetemi tanára, egyben a Magyar Pszichológiai Társaság katasztrófapszichológiai
szekciójának elnöke.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

teol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.teol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-2819494/
beol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.beol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-3088735/
kisalfold.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-10309309/
szoljon.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-2730376/
feol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.feol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-4330024/
veol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.veol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-4083427/
boon.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://boon.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszap-katasztrofa4603684/
haon.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://haon.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszap-katasztrofa4397992/
vaol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-4316095/
kemma.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-3005956/
szon.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://szon.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszap-katasztrofa4234747/
delmagyar.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-6879623/
baon.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.baon.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-3031777/
bama.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.bama.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-2908426/
zaol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-4560709/
heol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.heol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-2906989/
sonline.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa

-

-

-

-

-

-

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-3309493/
duol.hu - 2020.10.03.
Tíz éve történt a devecseri vörösiszap-katasztrófa
https://www.duol.hu/orszag-vilag/tiz-eve-tortent-a-devecseri-vorosiszapkatasztrofa-3855745/
gondola.hu - 2020.10.03.
Tíz éve zúdult rá három településre a vörösiszap
https://gondola.hu/cikkek/117642Tiz_eve_zudult_ra_harom_telepulesre_a_vorosiszap.html
hirado.hu - 2020.10.02.
Amin nem lehet túllépni: tíz éve zúdult rá három településre a vörösiszap
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/10/02/amin-nem-lehet-tullepni-tiz-evezudult-ra-harom-telepulesre-a-vorosiszap/
Kossuth Rádió Napközben - 2020.10.02.
Magyarországon első alkalommal végeztek olyan kutatást, amely egy ipari
természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex forrásait vizsgálta
Megszólaló: V. Komlósi Annamária, egyetemi docens, ELTE PPK Pszichológiai
Intézetében a Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-02_09-0500&enddate=2020-10-02_11-10-00&ch=mr1
RTL Klub Híradó - Esti kiadás - 2020.10.03.
Harangozással és koszorúzással emlékeztek a vörösiszap-katasztrófára, amelyben
tízen meghaltak és több mint kétszázan megsérültek
Megszólaló: V. Komlósi Annamária, egyetemi docens, ELTE PPK Pszichológiai
Intézetében a Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-10-04-c_12750669
magyarnemzet.hu - 2020.10.03.
„Nem tudtuk elképzelni, hogy milyen ez, és amikor láttuk, az mindent felülmúlt”
https://magyarnemzet.hu/belfold/nem-tudtuk-elkepzelni-hogy-milyen-ez-esamikor-lattuk-az-mindent-felulmult-8753892/

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.10.03. (16. oldal)
Az első tojás
Amikor megérkezett a hír, hogy megtalálták az első hazai dinoszaurusztojást, azt hihette
az ember, hogy görögdinnye nagyságú maradványt mutatnak be a hazai paleontológusok

– a filmekben legalább ekkorák a dínótojások. Lehet, hogy egyszer ilyen is előkerül – addig
is a varjútojás méretű leletnek örüljünk!
További megjelenés:
-

-

magyarnemzet.hu - 2020.10.04.
Az első tojás – Mekkora lehet egy dínótojás?
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/az-elso-tojas-mekkora-lehet-egydinotojas-8750250/
Napló - 2020.10.03. (1, 5. oldal)
Dinótojáslelet

Vasárnap Reggel - 2020.10.03. (4. oldal)
Milyen tényezők befolyásolhatják 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.
eduline.hu - 2020.10.03.
Kötelező karantén: mi a helyzet ilyenkor az egyetemi hiányzásokkal?
Az ELTE szabályzatának például feltüntetik, hogy a Neptunban megjegyzésként meg kell
jeleníteni a kurzus formáját, ami többféle is lehet. A koronavírussal kapcsolatos védekezés
keretében az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület tiltja az Egyetem területére
való belépést a koronavírusra jellemző tünetek fennállása esetén, vagy ha a hallgatók az
elmúlt 10 napban koronavírussal fertőzött személlyel kerültek közvetlen kapcsolatba, ha
folyamatban lévő kontaktkutatás alanyai és ha hatósági járványügyi intézkedés (pl. házi
karantén) hatálya alatt állnak.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200929_hianyzas_az_egyetemen
infostart.hu - 2020.10.03.
Felmérés: alábbhagyott a „vak engedelmesség” a járvány kezdete óta
Az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék munkatársai a járvány során négy alkalommal is
megkérdezték a lakosságot arról, hogy áll a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
intézkedésekhez. A nem reprezentatív felmérés legutóbbi szakaszának adatfelvétele
alapján az látszik, hogy a kitöltők a kormány intézkedéseit inkább helyénvalónak ítélték
meg, nem gondolták, hogy túlzó vagy káros intézkedések születtek a járványkezelés

során. A kutatásban résztvevők leginkább akkor követték a bevezetett szabályokat, ha
hatékonynak ítélték azokat, illetve, ha egyetértettek a konkrét intézkedéssel.
https://infostart.hu/belfold/2020/10/03/felmeres-alabbhagyott-a-vak-engedelmessega-jarvany-kezdete-ota
origo.hu - 2020.10.03.
Minden tudnivaló egy helyen a gyógyszerről, amivel a koronavírusos Donald
Trumpot kezelik
Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja a Forbesnak adott interjújában kiemelte, hogy
fontos lépés a Remdesivir európai engedélyezése, de ez még nem jelenti a végső
megoldást. "A cél ugyanis az volna, hogy a beteg ne jusson el abba az állapotba, amiben
ezt a szert már bevetik" - tette hozzá. Hasonlóan vélekedik erről Jakab Ferenc virológus,
a Pécsi Tudományegyetem virológiai kutatócsoportjának vezetője.
https://www.origo.hu/nagyvilag/20201003-donald-trump-remdisivir-gyogyszer.html
sokszinuvidek.24.hu - 2020.10.03.
Aggasztó mértékben süllyednek az alföldi városok
A lapban Tímár Gábor, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára “Tiszai Alföld – ilyen volt, de milyen lesz?” című írásában vázolja fel az
Alföldi régió geológiai és emberi kéz okozta átalakulását és megoldási javaslatot is kínál
a problémára.
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/10/03/sullyedo-alfoldi-varosok-debrecenarviz/
szimpatika.hu - 2020.10.03.
A második hullám alatt több szorongással kell megküzdenünk
A koronavírus járvány második hullámában a magasabb pszichés feszültséggel való
megküzdésben az összefogás, a kölcsönös segítségnyújtás és a szabályok elfogadása
segíthet – fogalmazott V. Komlósi Annamária, az ELTE–PPK címzetes egyetemi tanára, a
Magyar Pszichológiai Társaság katasztrófapszichológiai szekciójának elnöke.
https://szimpatika.hu/cikkek/9693/a-masodik-hullamban-magasabb-szorongasszintrolindulunk

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.10.03.
Már elkezdődött az őszi lombszíneződés
Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-03_05-0000&enddate=2020-10-03_06-08-00&ch=mr1
budapesttimes.hu - 2020.10.02.
Two-year Gandhi commemoration reaches climax
In the programme Ambassador Tuhin spoke extensively on the philosophy of Gandhi and
the significance of commemorating this day the world over. Dr. Gabor Sonkoly from ELTE
University shared his own experiences of Gandhi and artist Panni Somi focused on how
her life has been influenced by the Mahatma and the idea behind a dance drama that was
created for the program.
https://www.budapesttimes.hu/diplomacy/two-year-gandhi-commemoration-reachesclimax/
További megjelenés:
-

dailynewshungary.com - 2020.10.02.
Gandhi 150 commemorated in Hungary
https://dailynewshungary.com/gandhi-150-commemorated-in-hungary-videos/

hírTV Paletta - 2020.10.02.
Hogyan tud az indiai nép tanulni a magyar néptől?
Megszólaló:
Sonkoly
Gábor
dékán,
Eötvös
Bölcsészettudományi Kar
https://hirtv.hu/video/240885

Loránd

Tudományegyetem

eduline.hu - 2020.10.02.
Mi vár rátok, ha bölcsészettudományi szakon végeztek?
A kutatás alapjául szolgáló adatok a 2015/16-ban végzett hallgatókra vonatkoznak. A
vizsgált időszakban a végzettek száma 3001 és a legtöbben, 1174-en az ELTE-n végeztek.
Az ábrán jól látszik, hogy mely egyetemek voltak a legnépszerűbbek. A bruttó
átlagjövedelem 233 197 forint, a kutatás szerint a legmagasabb bruttó jövedelme az ELTEn végzett tanulóknak van, 251 823 forint.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201001_bolcseszkepzesek_diplomantul

elteonline.hu - 2020.10.02.
Interjú a Tanár Leszek! Hallgatói Műhely alapítóival, Péter Petrával és Mohay
Domonkossal
Idén szeptember 23-án tartották meg az ELTE-s tanárszakos hallgatók számára
megalapított hallgatói műhely első programját. A műhelyről az alapítókat, Péter Petrát és
Mohay Domonkost kérdeztük. Petra hatodéves angol–történelem tanárszakos hallgató,
összefüggő tanítási gyakorlatát a IX. kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnáziumban végzi.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/02/interju-a-tanar-leszek-hallgatoi-muhelyalapitoival-peter-petraval-es-mohay-domonkossal/
raketa.hu - 2020.10.02.
"Nem alaptalan kongatni a vészharangokat a járvány második hulláma miatt"
Müller Viktor, az ELTE TTK egyetemi docense néhány napra maga is karanténba vonult,
miután a koronavírushoz hasonló tüneteket észlelt. A kutató tesztje szerencsére negatív
lett, így ismét személyesen folytathatta munkáját az egyetemen zajló konzorciumi
gyógyszerfejlesztési projektben. Müller Viktor szerint nem alaptalan kongatni a
vészharangokat a járvány második hulláma miatt, amelyről egyelőre nem lehet
megjósolni, hogy mennyi ideig tart és hány embert fog érinteni.
https://raketa.hu/nem-alaptalan-kongatni-a-veszharangokat-a-jarvany-masodikhullama-miatt
Rádió1 - Hírek 6:00 - 2020.10.02.
Egyre nagyobb hírnevet vív ki magának a világban a hazai felsőoktatás
A világ 93 országának legjobb 1500 egyetemét rangsoroló listán a legelőkelőbb
eredményt a budapesti Semmelweis Egyetem érte el, mellette további 7 magyar egyetem
szerepel, többek közt az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem.
A magyar felsőoktatás nemzetközi jelentőségének növelése nemzetstratégiai cél, jelenleg
közel negyvenezer külföldi hallgató tanul hazai egyetemeken.
ugytudjuk.hu - 2020.10.04.
Unalmas hely kell az élet kialakulásához?
A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium vezetőjével, Szabó M. Gyula kutató csillagásszal
beszélgettünk exobolygókról, Fermi-paradoxról és fénysebességről. Egyre nagyobb az
érdeklődés csillagászat iránt, ez pedig csak nőtt, amikor beindították az exobolygók
feltérképezését.
https://ugytudjuk.hu/cikk/exobolygo

Magyar Hírlap - 2020.10.06. (14. oldal)
Védettséget nyújthat az új gyógyszer a koronavírus ellen
Az antitestek működését modellező hatóanyagon dolgozik az ELTE konzorciuma, a
kutatás vezetője szerint két év múlva lesz elérhető a betegek számára a szer (...) Nemcsak
a tüdőfal, hanem az orrnyálkahártya, a vese, a bélcsatorna, az erek vagy akár az agyvelő
sejtjeihez is, ezért nagyon sok szervet veszélyeztet – fejtette ki lapunknak Kacskovics Imre,
az ELTE Természettudományi Karának dékánja, a konzorcium vezetője.
További megjelenés:
-

magyarhirlap.hu - 2020.10.06.
Védettséget nyújthat az új gyógyszer a koronavírus ellen
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201006-vedettseget-nyujthat-az-ujgyogyszer-a-koronavirus-ellen

Magyar Nemzet - 2020.10.06. (5. oldal)
Óriási anyagi veszteséget okozott a vizsgaközpontoknak a járvány
Nehéz helyzetbe kerültek a nyelvvizsgaközpontok, mivel az idén a szokásosnál jóval
kevesebb jelentkezőjük akadt. A legnagyobbak közé tartozó ELTE Origó Nyelvi Centrum
jelentős veszteséget könyvelt el a járvány miatt. Antoni Györgyi ügyvezető igazgató azt
mondta a Magyar Nemzetnek, szeptember végéig nagyságrendileg csaknem harminc
százalékkal kevesebben vizsgáztak náluk, mint tavaly ilyenkor.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.10.06.
Óriási anyagi veszteséget okozott a vizsgaközpontoknak a járvány
https://magyarnemzet.hu/belfold/oriasi-anyagi-veszteseget-okozott-avizsgakozpontoknak-a-jarvany-8765628/

Vas Népe - 2020.10.06. (1,12. oldal)
Teleki Sámuel-érmet kapott Puskás János
Példás munkássága elismeréséül vehette át a Magyar Földrajzi Társaság egyik
legrangosabb kitüntetését, a Teleki Sámuel-érmet dr. Puskás János, az ELTE Berzsenyi
Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára a Trianon a geográfia
tükrében, a história mérlegén címmel Érden rendezett konferencián.

Vas Népe - 2020.10.06. (1,5. oldal)
Okospadot nyert a Bolyai
Egy országos pályázaton kültéri okosbútort nyert az ELTE Bolyai János Általános Iskola és
Gimnázium két tanulója. A KisKígyó napelemes, telefontöltőkkel ellátott pad, amelyet az
udvaron helyeznek el. Ilyen még nincs Vas megyében.
autopro.hu - 2020.10.05.
Biztosított a szombathelyi gépészmérnökképzés jövője
Egyöntetűen megerősítette a szombathelyi duális gépészmérnökképzés közép és hosszú
távú fenntartásának szándékát a régió 13 nagyvállalata, Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése.
https://autopro.hu/szolgaltatok/biztositott-a-szombathelyi-gepeszmernokkepzesjovoje/418496
elteonline.hu - 2020.10.05.
Interjú Ye Wenqivel, az ELTE hungarológia szakos hallgatójával – Mesterszakok az
ELTE-n sorozat
Ye Wenqi négy éve él Magyarországon, jelenleg az ELTE hungarológia mesterszakos
hallgatója. Ezen a képzésen a hallgatók a magyar kultúrát ismerhetik meg, a történelmen,
a nyelvészeten, az irodalmon, valamint a néprajzon keresztül. Nyelvtanulásról, a
szakválasztásról és az egyetemi életről kérdeztük őt. Ye Wenqi vagyok, de Rózsának is
hívnak. Elsőéves hallgató vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem hungarológia
mesterszakán, idén negyedik éve élek Magyarországon.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/05/interju-ye-wenqivel-az-elte-hungarologiaszakos-hallgatojaval-mesterszakok-az-elte-n-sorozat/
elteonline.hu - 2020.10.05.
ELTE Alumni Alapítvány hallgatói mobilitás pályázat
Újra ösztöndíjpályázatot írt ki az ELTE Alumni Alapítvány azoknak a tehetséges
hallgatóknak, akik szeretnék külföldön folytatni tanulmányaikat. Az ösztöndíj a
2020/2021-es tanév II. félévében történő kiutazásokhoz nyújt anyagi támogatást az arra
rászoruló diákoknak.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/05/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitaspalyazat

hvg.hu - 2020.10.05.
Fontos dolgot derítettek ki az ELTE kutatói: másképpen látják egymást a kutyák és
az emberek
Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően
súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen
érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek
jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését.
https://hvg.hu/tudomany/20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyt
erulet_fmri
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

origo.hu - 2020.10.05.
Nem egyformán látják egymást az emberek és a kutyák
https://www.origo.hu/tudomany/20201005-maskepp-latjak-egymast-a-kutyakes-az-emberek.html
dehir.hu - 2020.10.05.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.dehir.hu/belfold/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek/2020/10/05/
ma.hu - 2020.10.05.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
http://www.ma.hu/tudomany/352173/Maskeppen_latjak_egymast_a_kutyak_es_az
_emberek?place=srss
dunaujvaros.com - 2020.10.05.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://dunaujvaros.com/hirek/202010/maskeppen_latjak_egymast_a_kutyak_es_a
z_emberek
metropol.hu - 2020.10.05.
Felfedezés! A kutyák és az emberek másképpen látják egymást
https://metropol.hu/aktualis/felfedezes-a-kutyak-es-az-emberek-maskeppenlatjak-egymast-55535/
infostart.hu - 2020.10.05.
Másképp látják egymást a kutyák és az emberek
https://infostart.hu/tudomany/2020/10/05/maskepp-latjak-egymast-a-kutyak-esaz-emberek
magyarnemzet.hu - 2020.10.05.
Kiderült, hogy másképpen látják egymást a kutyák és az emberek

-

-

-

-

-

-

-

-

https://magyarnemzet.hu/mozaik/kiderult-hogy-maskeppen-latjak-egymast-akutyak-es-az-emberek-8764602/
qubit.hu - 2020.10.05.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://qubit.hu/2020/10/05/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-az-emberek
webradio.hu - 2020.10.05.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-esaz-emberek
444.hu - 2020.10.05.
Máshogy látják egymást a kutyák és az emberek
https://444.hu/2020/10/05/mashogy-latjak-egymast-a-kutyak-es-az-emberek
civishir.hu - 2020.10.05.
Az embernek fontosabb az arc, mint a kutyának?
https://civishir.hu/eletmod/2020/10/az-embernek-fontosabb-az-arc-mint-akutyanak
borsodihir.hu - 2020.10.05.
Mennyire fontos a kutyának az ember arca?
https://borsodihir.hu/eletmod/2020/10/mennyire-fontos-a-kutyanak-az-emberarca
bevezetem.eu - 2020.10.05.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://bevezetem.eu/2020/10/06/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek
szabolcsihir.hu - 2020.10.05.
Ugyanaz a kép, de mit néz a kutya? Mit az ember?
https://szabolcsihir.hu/eletmod/2020/10/ugyanaz-a-kep-de-mit-nez-a-kutya-mitaz-ember
szimpatika.hu - 2020.10.09.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://szimpatika.hu/cikkek/9711/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek

media1.hu - 2020.10.05.
Új meteorológusokkal bővül az RTL Híradó csapata
Allaga Tamás 1991-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán szerzett diplomát először Földtudományi Alapszakon, majd

elvégezte a Meteorológus Mesterszakot is. (…) Simon Gergő 1993-ban született
Nagykanizsán. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett
meteorológus diplomát. 2017 júliusa óta az Országos Meteorológiai Szolgálat
munkatársa. (…) Vaszkó András Gyomaendrődön született 1994-ben. 2018-ban
diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen meteorológusként és ugyanebben
az évben került az Országos Meteorológiai Szolgálathoz, ahol veszélyjelző
meteorológusként dolgozik.
https://media1.hu/2020/10/05/rtl-hirado-uj-meteorologusok-kepernyon-veber-istvantavozasa-utan
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

blikk.hu - 2020.10.05.
Óriási változás az RTL Klubnál: velük bővíti csapatát a csatorna
https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/harom-uj-meteorologus-rtl-klubhirado-idojaras/q13bwdk
femina.hu - 2020.10.05.
3 új képernyőssel bővül az RTL Híradó csapata
https://femina.hu/hazai_sztar/rtl-klub-uj-meteorologusok/
filmsor.net - 2020.10.05.
Új arcokkal bővül az RTL Híradó csapata - ismerje meg őket most!
https://filmsor.net/uj-arcokkal-bovul-az-rtl-hirado-csapata-ismerje-meg-oketmost/
nlc.hu - 2020.10.05.
Új meteorológusok az RTL Klubon
https://nlc.hu/sztarok/20201005/uj-arcok-az-rtl-klubon-3-meteorologussal-bovita-csatorna/
propeller.hu - 2020.10.05.
Erősít az RTL Klub: Ők hárman lesznek mostantól állandó arcai a csatornának
https://propeller.hu/szorakozas/3582943-erosit-rtl-klub-ok-harman-lesznekmostantol-allando
roviden.hu - 2020.10.05.
Három új meteorológussal bővül az RTL Híradó csapata
https://roviden.hu/2020/10/05/harom-uj-meteorologussal-bovul-az-rtl-hiradocsapata
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.10.05.
Új emberek az RTL Klubon – kiderült, kik pótolják Véber István meteorológust

-

-

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/uj-emberek-az-rtl-klubon-kiderult-kikpotoljak-veber-istvan-meteorologust/
mmonline.hu - 2020.10.06.
Új időjósok az RTL-nél
https://www.mmonline.hu/cikk/uj-idojosok-az-rtl-nel/
blikk.hu - 2020.10.06.
Ismerje meg az RTL Klub új meteorológusát: így került a csatornához Tamás
https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/meteorologus-rtl-klub-allaga-tamasbemutatkozik/6j6bhtx

mta.hu - 2020.10.05.
Durva és kiszámítahatatlan téli hidegbetöréseket hozhat a jövő
Az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport és a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont munkatársai újszerű szimulációs módszerekkel vizsgálták a klímaváltozás
hatását a sarki légköri folyamatokra. Az eredmény: egyre durvább és egyre délebbre
hatoló hidegbetörések, ugyanakkor időközben szokatlanul enyhe és csendes téli
időszakok. Ráadásul Európában az eddiginél kiszámíthatatlanabbá válik az időjárás. Az
utóbbi évek az északi mérsékelt égövben egyre változékonyabb teleket hoztak.
https://mta.hu/tudomany_hirei/durva-es-kiszamitahatatlan-teli-hidegbetoresekethozhat-a-jovo-110860
További megjelenés:
-

-

-

-

blikk.hu - 2020.10.05.
Durva és kiszámíthatatlan hidegbetörésekre figyelmeztetnek a magyar tudósok –
Az időjárás fog elbánni velünk?
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kiszamithatatlan-teli-hidegbetoresekidojaras/1rgs86q
hu.euronews.com - 2020.10.05.
Az MTA szerint szeszélyes, de leginkább durva telek jönnek
https://hu.euronews.com/2020/10/05/az-mta-szerint-szeszelyes-de-leginkabbdurva-telek-jonnek
life.hu - 2020.10.05.
Egyre kiszámíthatatlanabbá válik az időjárás: hidegbetörésekre számíthatunk
https://www.life.hu/hirek/20201005-egyre-kiszamithatatlanabba-valik-azidojaras-hidegbetoresekre-szamithatunk.html
ma.hu - 2020.10.05.
Időjárás: durva és kiszámíthatatlan téli hidegbetörések előtt állunk
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-

-

-

-

-

-

http://www.ma.hu/vilagvege/352145/Idojaras_durva_es_kiszamithatatlan_teli_hide
gbetoresek_elott_allunk?place=srss
napi.hu - 2020.10.05.
Durva időjárási jóslattal állt elő az MTA
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/idojaras-hidegbetores-mtakutatas.714946.html
nepszava.hu - 2020.10.05.
Egyre kiszámíthatatlanabbá válik az időjárás
https://nepszava.hu/3094334_egyre-kiszamithatatlanabba-valik-az-idojaras
nlc.hu - 2020.10.05.
Durva téli hidegbetöréseket hozhat a jövő
https://nlc.hu/egeszseg/20201005/klimavaltozas-tel-szelsoseges-idojaras-extremhideg/
noizz.hu - 2020.10.05.
Enyhe vagy farkasordítóan hideg? - ilyen lehet a tél az MTA kutatói szerint
https://noizz.hu/szines/enyhe-vagy-farkasorditoan-hideg-ilyen-lehet-a-tel-azmta-kutatoi-szerint/3tmq1cl
qubit.hu - 2020.10.05.
Egyre durvább és délebbre hatoló hidegbetörések várhatók az amúgy enyhe
teleken
https://qubit.hu/2020/10/05/egyre-durvabb-es-delebbre-hatolo-hidegbetoresekvarhatok-az-amugy-enyhe-teleken
24.hu - 2020.10.05.
Extrém hidegbetörések várhatók a télen
https://24.hu/tudomany/2020/10/05/hidegbetores-enyhe-telek-idojaraskiszamithatatlan-klimavaltozas/
hirextra.hu - 2020.10.05.
Durva hidegbetörések jöhetnek
https://www.hirextra.hu/2020/10/06/durva-hidegbetoresek-johetnek/

napidoktor.hu - 2020.10.05.
A szabálykövetési hajlandóság és a kritikákra való odafigyelés csökkent a járvány
kezdete óta
Az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék munkatársai a járvány során négy alkalommal is
megkérdezték a lakosságot arról, hogy áll a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
intézkedésekhez. A nem reprezentatív felmérés legutóbbi szakaszának adatfelvétele
alapján az látszik, hogy a kitöltők a kormány intézkedéseit inkább helyénvalónak ítélték

meg, nem gondolták, hogy túlzó vagy káros intézkedések születtek a járványkezelés
során.
https://napidoktor.hu/napi-hirek/a-szabalykovetesi-hajlandosag-es-a-kritikakra-valoodafigyeles-csokkent-a-jarvany-kezdete-ota/
pestihirlap.hu - 2020.10.05.
Elhunyt Patay Pál régész
Patay Pál decemberben ünnepelte volna 106. születésnapját. Páratlanul hosszú és színes
életpálya adatott meg neki, idén tavasszal kapta meg zafírdiplomáját – az ELTE
történetében ez volt az első eset, hogy valakit oklevele megszerzésének nyolcvanadik
évfordulóján köszönthettek. A Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régészfőmuzeológusának szakterülete az őskor kutatása volt, de pályája során a régészet és
ipartörténet szinte minden korszakának megismerését gazdagította – írja a
muemlekem.hu.
https://pestihirlap.hu/2020/10/05/elhunyt-patay-pal-regesz/
További megjelenés:
-

168ora.hu - 2020.10.05.
Meghalt Patay Pál régész
https://168ora.hu/itthon/patay-pal-192725

portfolio.hu - 2020.10.05.
Végleg eltűnik a hálapénz a magyar egészségügyből?
A hétfőn benyújtott törvényjavaslat az orvosi bérek emeléséről korszakos lépés, az
összeférhetetlenségi szabályok pedig erősítik az állami- és magánegészségügyi rendszer
szétválasztását - vélekedett a Portfolio-nak nyilatkozva Kovácsy Zsombor. Az
egészségügyi jogász szerint a hálapénz büntethetőségének bevezetése mindenképp
visszatartó erőt jelent, de a szakember még egy fontos szemponttal kiegészítette a
paraszolvencia elleni küzdelmet.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201005/vegleg-eltunik-a-halapenz-a-magyaregeszsegugybol-451594
qubit.hu - 2020.10.05.
Élménykémia mindenkinek a Digitális Mobillaborból
A durranógáz előállításától az alkoholrakétán át a sósavszökőkútig összesen 24 legendás
kémiai kísérlet érhető el hétfőtől a Digitális Mobillabor néven elindított, bárki számára
hozzáférhető digitális oktatási szemléltetőgyűjteményben. (...) Az alábbi videóban például

a hidrogén-peroxid katalitikus bontását és oxigénnel töltött hab létrehozását bemutató
elefántfogkrém készítése látható lépésről lépésre egyenesen az ELTE Trefort Ágoston
Gyakorló Gimnáziumának kémia laborjából.
https://qubit.hu/2020/10/05/elmenykemia-mindenkinek-a-digitalis-mobillaborbol
Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.10.05.
Négy alkalommal, legutóbb szeptemberben végeztek felmérést az emberek
járványhelyzethez és az ezzel kapcsolatos intézkedésekhez való hozzáállásáról az
ELTE-PPK Szociálpszichológiai Tanszék munkatársai
Megszólaló: Kende Anna egyetemi docens, ELTE-PPK Szociálpszichológiai Tanszék
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=10&m
nap=05&mora=18&mperc=30
Blikk - 2020.10.07. (6. oldal)
Itt az új őrület! Szelfiarcot követelünk a sebésztől
Volt, amikor a bátorság volt az erény, Oláh Attila, az ELTE Pszichológiai Karának
professzora szerint most a külső megjelenés, a vélt szépség tölt be hasonló szerepet. –
Probléma akkor van, ha valaki számára ez nem egy eszköz az elismerések
megszerzéséhez, hanem túl sok időt és pénzt áldoz arra, hogy minél magasabb szinten
művelje.
További megjelenés:
-

blikk.hu -2020.10.06.
Itt az új őrület: szelfiarcot követelnek a páciensek a sebésztől
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/szelfiarc-plasztika-fiatalok-fenykep/ry00cvx

Blikk - 2020.10.07. (4. oldal)
Utánozza a cica az embert – ha akarja
Úttörő felfedezést tettek az ELTE etológusai, akik egy kísérlet során bebizonyították: a
macska öntörvényű kis szívrabló ugyan, de képes annyira együttműködő lenni, mint a
kutya, utánozza például a gazdi viselkedését.
További megjelenés:
-

blikk.hu - 2020.10.06.
Nagy felfedezést tettek az ELTE kutatói: ezt tudták meg a macska és az emberek
kapcsolatáról
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/macska-kiserlet-trening-elte/hlsrtb6

Magyar Demokrata - 2020.10.07. (4,42,43. oldal)
Cybergyerekek
A késleltetés fontossága – A digitális eszköz használata az élet része, és így szolgálhat a
kikapcsolódásra is, probléma akkor van, ha egyetlen örömforrásként kizárólagosságot
nyer és parttalanná válik, nincs felette kontroll – mondja dr. Demetrovics Zsolt
pszichológus és addiktológus professzor, az ELTE Pszichológia és Addiktológia
Tanszékének vezetője. – A kontrollt a gyerek maga nem tudja megteremteni, az kezdetben
a szülő feladata. Később, a fejlődése során a szülő szerepét veszi át és tanulja meg saját
magát szabályozni. Ha tehát a szülő nem szab korlátot, a gyerek sem lesz rá képes
felnőttként.
Nők Lapja - 2020.10.07. (20,21,22. oldal)
„Reménytelen esetekben is van esélye az életnek”
Hipnózis. Legtöbbünk csak olvasott róla, például Thomas Mann Mario és a varázsló című
elbeszélésében, vagy látta filmekben, és általában valamilyen negatív érzés társul hozzá.
Van, aki hisz benne, van, aki tagadja, Bányai Éva pedig kutatja. Hogy tudományos szinten
a lehető legjobb célra használhassa fel. Szegő András interjúja.
Computerworld - 2020.10.07. (22,23. oldal)
Jó ötletek, jó üzletek
Pandémia idején a korábbiaknál is fontosabb, hogy a kutatók és fejlesztők közel
kerüljenek a piachoz. Nem elég a jó ötlet, kemény fejlesztői munka kell a prototípus
megalkotásáig. De ez nem a végállomás. Üzletet kötni csak jó termékkel lehet. A teljes
folyamat sikerének egyik kulcsa a kutatók, fejlesztők és a piacon mozgó üzleti
vállalkozások együttműködése. Szerencsére az egészségügyi informatika terén is egyre
több összefogásra van példa. Konzorciumban az ELTE, az Airbus és a VW Tizenkét
tagállam 35 intézménye, köztük az ELTE részvételével európai mesterségesintelligenciakiválósági hálózat kezdte meg működését.
Vas Népe - 2020.10.07. (16. oldal)
A Föld üzen nekünk
A fővédnök, Áder János köztársasági elnök klímaváltozásról szóló nyitóelőadásával hétfőn
hivatalosan is megkezdődött a 2020. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét. (...)
A programra Vas megyéből is mintegy harminc iskola nevezett be.Tegnap reggel a
Szombathelyi Parkerdőben kezdődött a tanítási nap az ELTE Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium 10. a osztályos tanulói számára.

További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.10.07.
Megkezdődött a fenntarthatósági témahét – Vas megyéből is mintegy harminc
iskola nevezett be
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megkezdodott-a-fenntarthatosagitemahet-vas-megyebol-is-mintegy-harminc-iskola-nevezett-be-4324510/

jelen.media - 2020.10.07.
A vírus vírusa: erősödő antiszemita konteók
Megjelentek-e a koronavírussal kapcsolatos antiszemita diskurzusok, s ha igen, mi a
tartalmuk? – ezt a kérdést tette fel Barna Ildikó egyetemi docens és Knap Árpád
doktorandusz, az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Research Center for
Computational Social Sience kutatói. Kutatásunkból kiderül: az internet által nyújtott
globalizáció következtében a legabszurdabb összeesküvés-elméletek is azonnal
megjelennek a világ bármely szegletében.
https://jelen.media/kozelet/a-virus-virusa-erosodo-antiszemita-konteok-709
sokszinuvidek.24.hu - 2020.10.07.
Lepetézett Rábapatyon a világ egyik legszebb lepkéje
A jelenséget lefotózta, feltöltötte a közösségi portálra, ahol óriási népszerűségre tett szert
a bejegyzése. Kiderült, hogy ez egy különleges ritkaság, sőt hamarosan jelentkezett egy
budapesti lepkész a hernyókért. Egy példány jutott az ELTE szombathelyi kampuszára is,
ahol a biológia tanszék laborjában sikeresen kifejlődött. A „babalepke” szépen
bebábozódott, s három hét múlva a bábból előbújt a gyönyörűséges oleander szender,
mely hamarosan útra kelhet Dél-Európa felé.
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2020/10/07/oleander-szender-lepkekkolibrije-rabapaty/
atlatszo.hu - 2020.10.06.
Közmunka helyett inkább uborkát termesztenek a mélyszegénységben élő családok
A Kiútprogramnak számos pozitív hozadéka van, keresetként vagy kiegészítő keresetként
segít a mélyszegénységben élők anyagi helyzetén, továbbá kimozdítja őket a
„jövőképtelenségből” – véli Farkas Zsombor, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális
Tanulmányok Intézetének egyetemi adjunktusa.
https://atlatszo.hu/2020/10/06/kozmunka-helyett-inkabb-uborkat-termesztenek-amelyszegenysegben-elo-csaladok/

elteonline.hu - 2020.10.06.
„Szokták mondani, hogy a kosárlabda az okosak sportja. Nemcsak kitartásra nevel,
hanem gondolkodásra is.” – Interjú Horváth Enikővel, a BEAC női kosárlabdaszakosztály pénzügyi vezetőjével
Onnan tértem vissza ismét a BEAC-hoz. Közben végig az ELTE-n tanultam, társadalmi
tanulmányok BA szakon, majd elvégeztem közvetlenül utána a nemzetközi tanulmányok
mesterszakot is. 2014-ig játszottam a BEAC-ban, akkor került vissza a csapat az NBI-be,
én pedig úgy éreztem, nem képviselek olyan játékerőt, hogy a legmagasabb szinten
játsszak munka mellett is.
http://elteonline.hu/sport/2020/10/06/szoktak-mondani-hogy-a-kosarlabda-az-okosak-sportjanemcsak-kitartasra-nevel-hanem-gondolkodasra-is-interju-horvath-enikovel-a-beac-noikosarlabda-szakosztaly-penzugyi-vezetojevel/

hvg.hu - 2020.10.06.
Durva és kiszámíthatatlan hidegbetörések várhatóak a télen
Az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport és a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont munkatársai újszerű szimulációs módszerekkel annak jártak utána, hogy
hogyan hat a kímaváltozás a sarki légköri folyamatokra. A vizsgálat során két élvonalbeli
éghajlati modell, és bennük több éghajlati forgatókönyv eredményeinek alapján
elemezték az arktikus oszcilláció várható jövőbeli változásait.
https://hvg.hu/tudomany/20201006_Durva_es_kiszamithatatlan_hidegbetoresek_varhato
ak_telen
További megjelenés:
-

-

-

atv.hu - 2020.10.07.
Kiszámíthatatlan tél vár ránk
http://www.atv.hu/belfold/20201007-kiszamithatatlan-tel-var-rank
blikk.hu - 2020.10.07.
Mi okozza ezeket? Durva és kiszámíthatatlan hidegbetörések várhatók télen
https://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/durva-es-kiszamithatatlan-hidegbetoresekvarhatok-telen/fjh3xm2
napidoktor.hu - 2020.10.06.
Durva és kiszámíthatatlan téli hidegbetöréseket hozhat a jövő
https://napidoktor.hu/zold/durva-es-kiszamithatatlan-teli-hidegbetoresekethozhat-a-jovo/

hvg.hu - 2020.10.06.
Megfeleződött a nyelvvizsgázók száma a diplomák kiszórása és a koronavírus miatt
A lapnak nyilatkozott Antoni Györgyi, az ELTE Origó Nyelvi Centrum ügyvezető igazgatója,
aki elmondta, szeptember végéig 30 százalékkal kevesebben vizsgáztak náluk, mint tavaly
ilyenkor. Hozzátette, közel 200 millió forint árbevétel-csökkenéssel számolnak 2020-ban,
a cég 25 százalékos létszámleépítésre kényszerült.
https://hvg.hu/kkv/20201006_nyelvvizsga_diploma_koronavirus
További megjelenés:
-

-

-

-

egriugyek.hu - 2020.10.06.
Óriásit buktak a nyelvvizsga-központok a diploma-amnesztián
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/oriasit-buktak-a-nyelvvizsga-kozpontok-adiploma-amnesztian
infostart.hu - 2020.10.06.
A nyelvvizsgaközpontokra ököllel sújt a koronavírus
https://infostart.hu/belfold/2020/10/06/a-nyelvvizsgakozpontokra-okollel-sujt-akoronavirus
pecsma.hu - 2020.10.06.
Feleannyi idén a nyelvvizsgázó a vírus és a beragadt diplomák kiadása miatt
https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/feleannyi-iden-a-nyelvvizsgazo-a-viruses-a-beragadt-diplomak-kiadasa-miatt/
eduline.hu - 2020.10.06.
Alig feleannyian nyelvvizsgáztak eddig idén, mint 2019-ben
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20201006_nyelvvizsgak_szama

infodebrecen.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
Az ELTE etológusai felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a
különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az
arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni
a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését. Ez az első kutatás, amely egy
nem főemlős faj és az ember vizuális ingerekre adott agyi válaszait közvetlenül és neminvazív módon hasonlította össze.
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:maskeppen-latjak-egymast-akutyak-es-az-emberek-2020-10-06-080000
További megjelenés:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

index.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és emberek
https://index.hu/techtud/2020/10/06/maskeppen_latjak_egymast_a_kutyak_es_em
berek/
bumm.sk - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.bumm.sk/turmix/2020/10/05/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyakes-az-emberek
infoesztergom.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:maskeppen-latjak-egymasta-kutyak-es-az-emberek-2020-10-06-080000
vaol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.vaol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-4323466/
zaol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.zaol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-4568263/
beol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.beol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-3095983/
kisalfold.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.kisalfold.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-10314885/
infonyiregyhaza.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:maskeppen-latjakegymast-a-kutyak-es-az-emberek-2020-10-06-080000
infotatabanya.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:maskeppen-latjak-egymasta-kutyak-es-az-emberek-2020-10-06-080000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budaorsiinfo.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/10/06/maskeppen-latjak-egymast-akutyak-es-az-emberek/
baon.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.baon.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-3039310/
heol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.heol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-2913784/
veol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.veol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-4090363/
boon.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://boon.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-az-emberek4611571/
szoljon.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.szoljon.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-2736379/
bama.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.bama.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-2913856/
haon.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://haon.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-az-emberek4405165/
duol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.duol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-3861406/
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-

-

-

-

-

-

-

-

szon.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://szon.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-az-emberek4241620/
delmagyar.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.delmagyar.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-esaz-emberek-6886561
nool.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.nool.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-3490498/
feol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.feol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-4336303/
sonline.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.sonline.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-3315136/
kemma.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.kemma.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-3012184/
teol.hu - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.teol.hu/egyperces/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek-2825506/
ecolounge.hu - 2020.10.06.
ELTE etológusai: eltérően látják egymást a kutyák és az emberek
http://ecolounge.hu/nagyvilag/elte-etologusai-elteroen-latjak-egymast-a-kutyakes-az-emberek
Bihari Napló - 2020.10.07. (12. oldal)
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
hazipatika.com - 2020.10.06.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek

https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/maskep
pen_latjak_egymast_a_kutyak_es_az_emberek/20201006112728
infostart.hu - 2020.10.06.
Fizikai Nobel: maga Einstein sem gondolta feltétlen
Bár Roger Penrose elméleti munkásságáért, míg Reinhard Genzel és Andrea Ghez inkább
a kísérleti megfigyeléséért, azonban mindhárman a fekete lyukakhoz kapcsolódó
munkájukért kapják a Nobel-díjat – fogalmazott az InfoRádiónak az ELTE-TTK Fizikai
Intézetének igazgatója. Frei Zsolt a német és amerikai fizikussal kapcsolatban
érdekességként jegyezte meg, hogy mindketten kimutatták, kísérletileg megfigyelték,
hogy van egy szupernehéz, 4 millió naptömegnyi fekete lyuk a galaxisunk magjában.
https://infostart.hu/tudomany/2020/10/06/fizikai-nobel-maga-einstein-sem-gondoltafeltetlen
kulturvilag.blogstar.hu - 2020.10.06.
Meghalt dr. Patay Pál, a Magyar Nemzeti Múzeum legidősebb munkatársa
A szakembernek páratlanul hosszú és színes életpálya adatott meg, idén tavasszal kapta
meg zafírdiplomáját, ami nem mellesleg az ELTE történetében az első eset volt, hogy
valakit oklevele megszerzésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából köszönthettek.
https://kulturvilag.blogstar.hu/2020/10/06/meghalt-dr-patay-pal-a-magyar-nemzetimuzeum-legidosebb-munkatarsa/101018/
További megjelenés:
-

24.hu - 2020.10.06.
Meghalt dr. Patay Pál, a XX. századi magyar régészet egyik legfontosabb alakja
https://24.hu/kultura/2020/10/06/meghalt-patay-pal-regesz-nemzeti-muzeumkutato/

vaol.hu - 2020.10.06.
Teleki Sámuel-érmet kapott Dr. Puskás János nyugalmazott főiskolai tanár
Példás munkássága elismeréséül vehette át a Magyar Földrajzi Társaság egyik
legrangosabb kitüntetését, a Teleki Sámuel-érmet dr. Puskás János, az ELTE Berzsenyi
Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára a Trianon a geográfia
tükrében, a história mérlegén címmel Érden rendezett konferencián.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/teleki-samuel-ermet-kapott-dr-puskas-janosnyugalmazott-foiskolai-tanar-4322314/

vaol.hu - 2020.10.06.
Okospad a díj – A kültéri bútor a Bolyai iskola udvarán fog kígyózni
Egy országos pályázaton kültéri okosbútort nyert az ELTE Bolyai János Általános Iskola és
Gimnázium két tanulója. A KisKígyó napelemes, telefontöltőkkel ellátott pad, amelyet az
udvaron helyeznek el. Ilyen még nincs Vas megyében.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/okospad-a-dij-a-kulteri-butor-a-bolyaiiskola-udvaran-fog-kigyozni-4321876/
webradio.hu - 2020.10.06.
Nobel-díj - Frei Zsolt: az idei fizikai Nobel-díjasok eredményei adják a csíráját az ESA
új kísérletének
Az idei fizikai Nobel-díjasok eredményei adják a csíráját annak az új kísérletnek, amelynek
keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a gravitációs hullámok észlelésére a világűrbe
tervez egy gravitációs hullám-detektort - mondta Frei Zsolt Széchenyi-díjas fizikus, az
ELTE TTK Fizikai Intézetének igazgatója, Atomfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára az MTI-nek.
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/nobel-dij-frei-zsolt-az-idei-fizikai-nobel-dijasokeredmenyei-adjak-a-csirajat-az-esa-uj-kiserletenek
24.hu - 2020.10.06.
Alkalmazás segít a szúnyogvadászatban
A projekt keretében az ELTE-n működő kutatócsoport a képeket gépi tanulási
módszerekkel dolgozza fel: a Pataki Bálint PhD-hallgató által fejlesztett algoritmus a
szakértők által feljelölt néhány kép alapján megtanulja elkülöníteni az egyes
szúnyogfajokat. Az alkalmazást létrehozó szakértők mindenkit arra bátorítanak, hogy
töltsék le az appot, és állampolgárként segítsék a munkájukat, hogy hatékonyabban
tudjunk alkalmazkodni a klímaváltozás negatív hatásaihoz.
https://24.hu/tudomany/2020/10/06/szunyog-alkalmazas-app-okologiai-es-botanikaiintezet-mosquitoalert/
További megjelenés:
-

noklapja.hu - 2020.10.06.
Te is tehetsz a fertőző betegségek ellen!
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/10/06/tigrisszunyog-egzotikus-betegsegmagyarorszagon/

Nemzeti Sport - 2020.10.08. (II,III. oldal)
Molnargabo az e-sztár
A 23. legjobb volt FIFA 20-ban a világon, vitán felül a hazai e-sport legnagyobb sztárja.
Egykor Nagy Ádámmal vagy Vida Kristopherrel futballozott együtt, manapság esténként
van, hogy ötvenezren követik ﬁgyelemmel a streamjét – Molnár Gábor (követőinek csak
molnargabo) feltett szándéka, hogy a most startoló FIFA 21-ben is felveszi a versenyt a
világ legjobbjaival. (...) Négy éve volt egy nagyobb mérföldkő a pályafutásomban. Akkor
az ELTE sportmenedzser szakára jártam, és elindultam a barátaim noszogatására egy
egyetemi bajnokságon, amelyet több mint ezer résztvevő közül megnyertem, és ennek
köszönhetően eljutottam New Yorkba.
Népszava - 2020.10.08. (1,13. oldal)
A kutyáknak nem fontos az emberi arc
Míg agyunk az információfeldolgozáskor különösen érzékeny az arcokra, az ebekre ez
nem jellemző – állapították meg fMRI-vizsgálatokkal az ELTE etológusai.
Hvg - 2020.10.08. (34. oldal)
Lyukak a tudományban
A feltételezett fekete lyuk körül keringő csillagok közül mintegy harmincnak a pályáját
pontosan megmérve és elemezve mutatták ki a pályák gyújtópontjában sejthető fekete
lyukat. Genzel és Ghez munkáját Frei Zsolt, az ELTE fizikai intézetének igazgatója
alapvetőnek tartja az extragalaktikus (a Tejútrendszeren kívüli) asztrofizikában, vagyis
abban, ami a világűr kutatásának további fő iránya.
Hvg - 2020.10.08. (5,38,39,40. oldal)
Heves érdeklődés
Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan
gyerekkönyvre, mint a Meseország mindenkié. Úgy véli, hogy a mind szorongatóbb
külvilággal szemben komorabb mesékkel vértezhető fel a psziché. (...) A 46 éves Kőváry
Zoltán jelenleg docens az ELTE Pszichológiai Intézetében. Az oktatás mellett kliensekkel is
foglalkozik. A pszichobiográfia módszerének kutatója, e tárgykörben több könyvet
publikált.
Magyar Narancs - 2020.10.08. (23,24. oldal)
Lányok a radar alatt
Sokáig úgy gondolták, hogy a nők körében elenyésző az autizmus spektrum zavar
előfordulása, mára azonban kiderült, hogy részben a férﬁakra szabott diagnosztikai

eszközök, részben jó „rejtőzködő képességük” miatt maradnak láthatatlanok az autista
nők. (…) Stefanik Krisztina pszichológus, az MTA–ELTE Autizmus Szakmódszertani
Kutatócsoportjának vezető kutatója is hangsúlyozza, hogy elsősorban a jó intellektusú,
megfelelő formális nyelvi képességekkel rendelkező lányok maradnak a radar alatt, náluk
ugyanis gyakran semmilyen „látványos” tünet nem árulkodik az autizmusról.
elteonline.hu - 2020.10.07.
Hallgatás, beleegyezés – Tudósítás a „Hol a határ?” első előadásáról
Te tudod, kihez kell fordulnod, ha az egyetemen verbális erőszaknak estél áldozatul? A
hatalommal való visszaélés sajnos mindennapos dolog, mégsem automatikus az ellene
való fellépés. Ezen kíván változtatni a most induló Hol a határ? című előadássorozat. Hol
a határ? címmel és Határkérdések az egyetemi szereplők viszonyrendszerében alcímmel
indított programsorozatot az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottsága.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/07/hallgatas-beleegyezes-tudositas-a-hol-ahatar-elso-eloadasarol
elteonline.hu - 2020.10.07.
Tudósítás a „Papok a 18-20. századi lokális közösségekben” című folklorisztikai
konferenciáról
Ezzel a címmel került megrendezésre az október 1-2. között tartott folklorisztikai
konferencia az MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE
Folklore Tanszékének szervezésében.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/07/tudositas-a-papok-a-18-20-szazadi-lokaliskozossegekben-cimu-folklorisztikai-konferenciarol/
elteonline.hu - 2020.10.07.
Mit csinál egy neuropszichológus? – Egy hét múlva új Meccéspontok-előadás
Érdekel a pszichológia, az idegtudományok vagy a neurológia? Ennek metszetéről,
pontosabban az azzal foglalkozó szakemberek feladataiba nyújt betekintést a „Mit csinál
a neuropszichológus?” című előadás. Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium
hagyományossá vált Meccéspontok rendezvénysorozatának soron következő
eseményére október 14-én, 18.30-kor kerül sor, online térben.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/07/mit-csinal-egy-neuropszichologusmeccespontok-eloadas/

hvg.hu - 2020.10.07.
Az ország, ahol egy időben minden nő szerelmes volt Konrád Györgybe
Réthelyi Orsolya, az ELTE Néderlandisztika Tanszékének vezetője, illetve Gracza Krisztina
a tanszék tudományos munkatársa szerint egészen későn, a 20. században figyelt fel a két
ország komolyabban egymás irodalmára, mégpedig egy történelmi esemény mintegy
véletlen melléktermékeként. 1920-ban egy nagy humanitárius akció keretében ugyanis
megindultak Magyarországról az első gyerekvonatok Nyugat-Európába – és jártak is
egészen 1930-ig, majd a második világháború után egy rövid ideig újra.
https://hvg.hu/elet/20201007_hollandia_magyar_irodalom
klubradio.hu - 2020.10.07.
Koronavírus: többen vannak az oltáspárti magyarok
Friss járványügyi kutatásról olvashattunk a napokban, amely Karsai Márton, a CEU Hálózat
és Adattudományi Tanszékének docense és Koltai Júlia, a Társadalomtudományi
Kutatóközpont kutatója, az ELTE TTK adjunktusa, a CEU vendégoktatója vezetésével
készült. Koltai Júliát kérdeztük arról, hogy kutatásról megjelent cikk szerint a magyarok
többsége nem tervezi, hogy beoltatja magát a koronavírus ellen.
https://www.klubradio.hu/hirek/koronavirus-tobben-vannak-az-oltasparti-magyarok114185
librarius.hu - 2020.10.07.
Frei Zsolt: Einstein gondolataiból nőtt ki az idei fizikai Nobel-díjasok munkája
Az idei fizikai Nobel-díjasok eredményei adják a csíráját annak az új kísérletnek, amelynek
keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a gravitációs hullámok észlelésére a világűrbe
tervez egy gravitációs hullám-detektort – mondta Frei Zsolt Széchenyi-díjas fizikus, az
ELTE TTK Fizikai Intézetének igazgatója, Atomfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára.
https://librarius.hu/2020/10/07/frei-zsolt-einstein-gondolataibol-nott-ki-az-idei-fizikainobel-dijasok-munkaja/
sg.hu - 2020.10.07.
Génszerkesztésért járt a kémiai Nobel-díj
A genetikai olló új korszakot nyitott az élettudományokban, és sok tekintetben a
legnagyobb hasznára van az emberiségnek - írta a Nobel-bizottság. A molekuláris
biológia egyik Szent Grálja az a felfedezés, amelyért idén odaítélték a kémiai Nobel-díjat,
felforgatta az alap és alkalmazott biológiai kutatások módszertanát - mondta Varga Máté,
az ELTE TTK genetikusa.

https://sg.hu/cikkek/tudomany/142855/genszerkesztesert-jart-a-kemiai-nobel-dij
xlsport.hu - 2020.10.07.
Sikeres sárkányhajó fesztivál és MEFOB zajlott Győrben
Az Aranypart már jól bejáratott sárkányhajós versenyhelyszín, több, mint tíz éve rendeznek
ott versenyeket. Idén a győri MEFOB volt az egyetemista sárkányhajósok legnagyobb
versenye. A szervezők legnagyobb örömére hat egyetemről érkeztek versenyzők: a BCE,
az ELTE, a TE, a PTE, a SZIE és a házigazda SZE sárkányhajósai. (…) A kisdöntőt az ELTE
magabiztosan nyerte, mögötte a BCE, majd a SZIE egysége ért célba.
https://www.xlsport.hu/sikeres-sarkanyhajo-fesztival-es-mefob-zajlott-gyorben/
RTL Klub - Fókusz - 2020.10.07.
Valóban válságban van az Egyesült Államok?
Megszólaló: Magyarics Tamás egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Amerikanisztika Tanszék
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-10-07-c_12757169
webradio.hu - 2020.10.07.
Nobel-díj - Varga Máté: a molekuláris biológia egyik Szent Grálja a kémiai Nobeldíjjal idén jutalmazott felfedezés
A molekuláris biológia egyik Szent Grálja az a felfedezés, amelyért idén odaítélték a kémiai
Nobel-díjat, felforgatta az alap és alkalmazott biológiai kutatások módszertanát - mondta
az MTI-nek Varga Máté, az ELTE TTK genetikusa, aki kutatócsoportjával munkája során
maga is alkalmazza a két díjazott által kifejlesztett génszerkesztési módszert.
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/nobel-dij-varga-mate-a-molekularis-biologiaegyik-szent-gralja-a-kemiai-nobel-dijjal-iden-jutalmazott-felfedezes
További megjelenés:
-

weborvos.hu - 2020.10.08.
A molekuláris biológia egyik Szent Grálja a felfedezés
https://weborvos.hu/hirek/a-molekularis-biologia-egyik-szent-gralja-afelfedezes-262436

borsonline.hu - 2020.10.07.
Nagy baj van a tudósok szerint: durva hidegbetörésekkel ronthat ránk a tél
Az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport és a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont munkatársai ezért újszerű szimulációs módszerekkel vizsgálták a

klímaváltozás hatását a sarki légköri folyamatokra, melynek végén ijesztő eredményre
jutottak: egyre nagyobb kilengések várhatóak az Északi-sark körüli térség légnyomásában,
ami azt jelenti, hogy egyre délebbre hatoló, durva hidegbetörésekre számíthatunk,
ugyanakkor szokatlanul enyhe és csendes téli időszakok is várhatók.
http://www.borsonline.hu/aktualis/nagy-baj-van-a-tudosok-szerint-durvahidegbetoresekkel-ronthat-rank-a-tel/211986
További megjelenés:
-

civilhetes.net - 2020.10.07.
Durva és kiszámíthatatlan téli hidegbetöréseket hozhat a jövő
https://civilhetes.net/durva-es-kiszamithatatlan-teli-hidegbetoreseket-hozhat-ajovo

webbeteg.hu - 2020.10.07.
Magyarország is gyártja az egyik esélyes koronavírus elleni gyógyszert
Ennek a fehérjének a fejlesztését négy intézmény – az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
a Pécsi Tudományegyetem, az ImmunoGenes Kft., valamint a Richter Gedeon Nyrt. –
kutatóiból és gyógyszerfejlesztőiből álló konzorcium végzi az állam támogatásával. A
konzorciumot az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai Tanszéke vezeti, melynek
élén Kacskovics Imre professzor áll.
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegugy/25822/magyarorszag-koronavirusgyogyszere
További megjelenés:
-

-

-

index.hu - 2020.10.07.
Már Magyarországnak is van koronavírus elleni gyógyszere
https://index.hu/gazdasag/2020/10/07/richter_koronavirus_remdesivir/
hvg.hu - 2020.10.07.
Már gyártják Magyarországon a remdesivirt
https://hvg.hu/kkv/20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt
hidlap.hu - 2020.10.08.
Sikeresen szintetizálta a Richter a koronavírus kezelésére szolgáló Remdesivirt
https://www.femcafe.hu/cikkek/utazas/magyar-tudomanyos-akademia-kemenytel-varhato-hidegbetores

National Geographic - 2020.10.09. (8. oldal)
Római kori lelet
Az ásatás vezetője, az ELTE Ókori Régészeti Tanszékét irányító Bartus Dávid szerint a pince
fölött eredetileg nem volt építmény, a teteje még az ókorban beszakadhatott. Később a
mellette álló díszes épület egy része is beledőlt. A feltárás során abból is kerültek elő
épületelemek, például egy épen maradt, női arcot ábrázoló falfestményrészlet. A feltárás
során a pince beszakadt teteje alatt kerámiaedények meglepően épen megőrződött
maradványait is megtalálták.
Napló - 2020.10.09. (1,4. oldal)
Szűkülő lehetőségek
A döntés már a nyár közepén megszületett, de a nyelvvizsgára éppen jelentkezni próbálók
szeptembertől szembesültek vele, hogy az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. (nem hivatalos
nevén a Rigó utcai vizsgaközpont) több nyelv vizsgáztatását végleg megszünteti 2021től.
Vas Népe - 2020.10.09. (14. oldal)
Csótó-futás – ezúttal a szigeten
A Szombathelyi Egyetemi SE, az ELTE SEK és a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség
hétfőn megrendezi a hagyományos Csótó-futást. A Csótó-futást ezúttal 35. Őszi Csótósziget futás néven rendezik meg. A járvány miatt kevesebb korosztályban indulhatnak és
a szigeten futnak a résztvevők.
Zalai Hírlap - 2020.10.09. (1,13. oldal)
Hazai vereség
A női kosárlabda-élvonal második fordulójában a ZTE NKK az ELTE-BEAC együttesét
fogadta. A vendégek az első negyedben húszpontos előnyt szereztek, ami csak tovább
nőtt a mérkőzés végéig.
femcafe.hu - 2020.10.08.
Váratlanul ronthat ránk a tél és keményebb lesz, mint hinnénk
Egyre több hidegbetörésre kell számítanunk. Szeszélyes tél Az MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Kutatócsoport és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársai újszerű
szimulációs módszerekkel vizsgálták a klímaváltozás hatását a sarki légköri folyamatokra.
A kutatók hangsúlyozzák, az utóbbi évek az északi mérsékelt égövben egyre
változékonyabb teleket hoztak.

https://www.femcafe.hu/cikkek/utazas/magyar-tudomanyos-akademia-kemeny-telvarhato-hidegbetores
hirtv.hu - 2020.10.08.
Kacskovics: Akár megháromszorozhatja a laborok kapacitását az újfajta PCR-teszt
Kacskovics
Imre
immunológus,
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
Természettudományi Karának dékánja volt Földi-Kovács Andrea műsorvezető vendége,
Magyarország élőben című műsorunkban. Az új PCR-tesztet egy magyar tulajdonú
nemzetközi diagnosztikai cég fejlesztette ki. Az új teszt az egész eljárást meggyorsítja és
leegyszerűsíti annak elvégzési folyamatát. Az eredeti három-öt óra helyett ez kettő órára
csökkenti a kimutatás időtartamát.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-akar-megharomszorozhatja-a-laborokkapacitasat-az-ujfajta-pcr-teszt-2509643
noklapja.hu - 2020.10.08.
A női zsenialitás mint deviancia
A nők világszerte alul vannak reprezentálva a reáltudományok területén, és az igazán
rangos akadémiai pozíciókban. A kutatókat már régóta foglalkoztatja az, hogy ez a
különbség hogyan és miért jön létre, egy friss vizsgálat újabb válaszokat ad a jelenség
megértéséhez. Kiderült: részben a kimagasló intelligenciával kapcsolatos előítéletek állnak
a háttérben. Zseni csak férfi lehet?
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/10/08/noi-zsenialitas-kutatas-szociologia/
origo.hu - 2020.10.08.
Ez ért idén kémiai Nobel-díjat
A molekuláris biológia egyik Szent Grálja az a felfedezés, amelyért idén odaítélték a kémiai
Nobel-díjat, felforgatta az alap és alkalmazott biológiai kutatások módszertanát - mondta
az MTI-nek Varga Máté, az ELTE TTK genetikusa, aki kutatócsoportjával munkája során
maga is alkalmazza a két díjazott által kifejlesztett génszerkesztési módszert.
https://www.origo.hu/tudomany/20201008-a-molekularis-biologia-egyik-szent-gralja-akemiai-nobeldijjal-iden-jutalmazott-felfedezes.html
ujkor.hu - 2020.10.08.
Zűrzavaros évek 1919–1921 – tudományos konferencia Győrben
A konferencia ezután egy páros előadással folytatódott Győri Róbertnek, az ELTE TTK FFI,
Földrajztudományi
Központ,
Társadalomés
Gazdaságföldrajzi
Tanszék
tanszékvezetőjének és Jankó Ferenc nek, ugyanezen tanszék adjunktusának részvételével.

Előadásuk, amelyet Burgenland vagy Nyugat-Magyarország: az osztrák és a magyar
földrajztudomány érvei címmel tartottak, felvonultatta a két állam egyre élénkülő
tudományos (főleg földrajztudományi és néprajzi), majd propagandisztikus
tevékenységét a terület birtoklása érdekében.
http://ujkor.hu/content/zurzavaros-evek-1919-1920-tudomanyos-konferencia-gyorben
hírTV - Magyarország élőben - 2020.10.08.
Megbízhatónak bizonyult az újfajta PCR-teszt
Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja
https://www.youtube.com/watch?v=Z4GNzuTxgJM&ab_channel=H%C3%ADrTV

