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Bors - 2020.10.12. (5. oldal)
Több mint kétezer diák vett részt az mvm okosbútorversenyén
Hatalmas
érdeklődés
övezte
az
mvm
online
nyereményjátékát.
az
energetikaifenntarthatósági témájú keresztrejtvényt az ország 397 iskolájának közel 2200
diákja töltötte ki. a tíz, legrövidebb idő alatt helyes megfejtést beküldő versenyző iskolája
egy-egy nagy értékű okosbútorral lesz gazdagabb.
További megjelenés:
-

Ripost - 2020.10.12. (7. oldal)
Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor-versenyén

Bors - 2020.10.12. (22,23. oldal)
Hosszú bujkálás után elévülhet a büntetés
Azóta nagyon sok idő eltelt, s a társadalmi körülmények is rengeteget változtak –
magyarázta a Borsnak dr. Tran Dániel, az ELTE kriminológus oktatója. – Ahogy a külső
hatások – mint a stressz, megrázkódtatás, kihívások, csábítások – egyre inkább érik őket
is, annál inkább ki vannak téve annak az ösztönző erőnek, ami a bűncselekmények
elkövetésére sarkallja őket – tette hozzá a szakember. Kiemelte: a szökés egy nagyon
kiszámíthatatlan és idegőrlő folyamat, de bizonyos bűncselekmények elévülhetnek, és ha
elég hosszú ideig tud szökésben maradni az illető, mentesülhet a büntetés alól.
További megjelenés:
-

borsonline.hu - 2020.10.12.
Az 50 legkeresettebb magyar bűnöző között öt nő is szerepel a körözési toplistán
https://www.borsonline.hu/aktualis/az-50-legkeresettebb-magyar-bunozokozott-ot-no-is-szerepel-a-korozesi-toplistan/212353

Magyar Nemzet - 2020.10.12. (11. oldal)
A nyelvtörténet, a nyelvrokonság és az őstörténet végtelenül összetett
viszonyrendszer
A Madáchot, Jókait, Krúdyt, Herczeget, Nyirőt, Weörest és Janikovszkyt fordító, magyar
irodalmat szerető észtek nyelvének és még jó néhány hasonlónak rokona gyönyörű és
termékeny anyanyelvünk, és ez egyáltalán nem mond ellent annak, hogy Hunor és Magor
vagy – ha friss regényélményünkből merítünk – Hámor és Magonc utódai lennénk. A
szerző igazgató, Magyarságkutató Intézet–Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont,
egyetemi docens (ELTE BTK)
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.10.12.
Attilától Etelkáig
https://magyarnemzet.hu/velemeny/attilatol-etelkaig-8794946/

Somogyi Hírlap - 2020.10.12. (2. oldal)
Online szónokoltak a döntős diákok
Eredményesen szerepelt a kaposvári református iskola két diákja, Pölcz Krisztina és
Zimmer Zoltán az ELTE Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokversenyének
regionális fordulójában.
semmelweis.hu - 2020.10.12.
Közös nemzetközi COVID-webináriumot tartott a Semmelweis Egyetem és az ELTE
Közös nemzetközi webináriumot tartott a Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) az UNICA európai egyetemi hálózat szervezésében, „A COVID19 megközelítése orvosbiológiai, társadalmi és jogi aspektusból” címmel. Az online
konferencia célja az volt, hogy a résztvevő szakemberek multidiszciplináris
megközelítésben számoljanak be a COVID-19-el kapcsolatos tapasztalataikról. Az
esemény nyitóelődását dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora tartotta.
https://semmelweis.hu/hirek/2020/10/12/kozos-nemzetkozi-covid-webinariumottartott-a-semmelweis-egyetem-es-az-elte/
infostart.hu - 2020.10.11.
Durva és kiszámíthatatlan téli hidegbetörések várnak ránk
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 – írja
összegzésében a Magyar Tudományos Akadémia honlapja.
https://infostart.hu/tudomany/2020/10/11/durva-es-kiszamithatatlan-telihidegbetoresek-varnak-rank
magyarkurir.hu - 2020.10.11.
„Nyújts feléje védő kart…”– Cs. Varga István Kölcsey-kötetéről
Cs. Varga István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
habilitált nyugalmazott professzora, József Attila-díjas irodalomtörténész. Legújabb
könyvében nem csupán nemzeti imádságunkat elemzi, hanem rendkívül széles körű
áttekintést ad a szent művészetről, a Himnusz megszületésének irodalmi és zenei
körülményeiről, és felvázolja a himnuszköltészet történetét is.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/konyv-cs-varga-istvan-kolcsey-koteterol
magyarnemzet.hu - 2020.10.11.
Katonai kutyák kaphatnak headsetet a bevetések kedvéért
Kiderült, hogy 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. Kiderült, míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a
kutyákra ez nem jellemző.
https://magyarnemzet.hu/digitalia/katonai-kutyak-viselnek-headsetet-8792288/
ma.hu - 2020.10.11.
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.
http://www.ma.hu/tudomany/352475/Az_idei_fizikai_Nobeldijasok_eredmenyei_adjak_a_
csirajat_az_ESA_uj_kiserletenek?place=srss
Vasárnap Reggel - 2020.10.10. (1,4. oldal)
A kétlábúak kutyaszemmel
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.
További megjelenés:
-

-

alon.hu - 2020.10.10.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/10/maskeppen-latjak-egymast-akutyak-es-az-emberek
napidoktor.hu - 2020.10.10.
Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek
https://napidoktor.hu/napi-hirek/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-azemberek/

Békés Megyei Hírlap - 2020.10.10. (4. oldal)
Mindentudás Színházi Egyeteme a Jókaiban
Ezúttal Földváry Miklós István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa volt a
csabai teátrum vendége, aki azt mutatta be, miként hat gondolkodásunkra és
nyelvhasználatunkra a Biblia. Beszélgetőtársa az előadás-sorozat házigazdája, Kovács Edit
Jászai Maridíjas színművész volt.
Vas Népe - 2020.10.10. (1. oldal)
Megérkezett a Bolyaiba a KisKígyó
Megérkezett pénteken az MVM pályázatán nyert okosbútor, a KisKígyó az ELTE Bolyai
János Általános Iskola és Gimnázium udvarára, ahol azonnal birtokba is vették a diákok. A
pad tíz méter hosszú, négy modulból áll, a bútorhoz tartozik egy napelem, egy
akkumulátor és két USB-port.
Vas Népe - 2020.10.10. (1,4. oldal)
Civilek adtak vért
A Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az Országos Vérellátó Szolgálattal
együttműködve civil véradást szervezett tegnap. A Miniszterelnökség kezdeményezésére,
immár harmadik alkalommal megszervezett országos akcióra egyesületek, munkahelyi
közösségek, baráti társaságok is beneveztek. (…) Földvárszki Edina és Szlukovényi Nikolett
évfolyamtársak az ELTE szombathelyi campusán. Testnevelőtanár, gyógytestnevelő–
egészségfejlesztő tanár szakra járnak, ötödévesek. Edina harmadszor, Nikolett második
alkalommal adott vért.
További megjelenés:

-

vaol.hu - 2020.10.10.
Véradás Szombathelyen: civilek nyújtották karjukat

dailynewshungary.com - 2020.10.10.
No. of language exams halved thanks to coronavirus and the abolition of language
requirements for receiving diplomas
One of the most significant language assessment centres in Hungary is ELTE Origó
Language Centre, a company of Eötvös Loránd University Budapest (ELTE) with an
extensive network of accredited test centres, offering certified examinations in
approximately 30 languages at 62 locations all over Hungary. There has been a 30% drop
in the no. of examinees by September 2020 compared to September 2019. ELTE Origó
Language Centre suffered a financial loss of 556,300 Euros this year.
https://dailynewshungary.com/no-of-language-exams-halved-thanks-to-coronavirusand-the-abolition-of-language-requirements-for-receiving-diplomas/
elteonline.hu - 2020.10.10.
Velünk élő múlt – Régészeti nyílt nap Sében
A rendezvényen az ELTE BDPK Történelem Tanszék hallgatói is részt vettek. A
Szombathelytől nem messze lévő település az 1970-es években elindult ásatási sorozat
után vált híressé. Az itt előkerült leleteknek köszönhetően Vas megye őskori régészete
olyan kultúra kutatásába kezdhetett, mely egykor kapcsolatot teremtett Közép-Európa
más területeivel is.
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/10/velunk-elo-mult-regeszeti-nyilt-nap-seben/
hirklikk.hu - 2020.10.10.
Trump saját győzelmi jelentései példátlanok az amerikai történelemben
Frank Tibor, az ELTE Amerikanisztika tanszékének professzor emeritusa a Klikktv-ben úgy
fogalmazott: „olyan öntudat dolgozik Trumpban, olyan győzelmi jelentéseket állít ki a
saját elnökségéről, amelyek teljesen példátlanok az amerikai történelemben”, majd
hozzátette: „személyesen Trumpot teszik felelőssé több mint kétszázezer ember haláláért,
amiért elbagatellizálta a Covid-vírust”.
https://hirklikk.hu/klikktv/trump-sajat-gyozelmi-jelentesei-peldatlanok-az-amerikaitortenelemben/313/

ujkor.hu - 2020.10.10.
A háborúkban megerőszakolt nők emlékezete
A Budapest Főváros Közgyűlése 2020. január 29-én kelt határozatával elindult
Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete című projekt előadássorozatának második
rendezvényére október 1-én 17 órai kezdettel került sor Budapest Főváros Levéltárában.
(...) Az est első előadója Fónagy Zoltán történész, az ELTE BTK docense és a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének (BTK TTI)
tudományos főmunkatársa volt.
http://ujkor.hu/content/haborukban-megeroszakolt-nok-emlekezete
ujkor.hu - 2020.10.10.
Generációk találkozója az ELTE-n
A járványhelyzet ellenére idén is megrendezték az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Magyarország Doktori Program jának
éves doktorandusz konferenciáját. Habár általában ez a tudományos rendezvény tavasszal
van, az idei nem várt események miatt most a Modern Magyarország konferenciára 2020.
szeptember 17-én kerülhetett sor az ELTE BTK Kari Tanácstermében.
http://ujkor.hu/content/generaciok-talalkozoja-az-elte-n
hírTV - Híradó 7:00 - 2020.10.10.
Orbán Viktor szerint jövő év közepén lehet elérhető vakcina a koronavírus ellen
Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE TTK
https://hirtv.hu/video/241228
elteonline.hu - 2020.10.09.
Megújult a BEAC honlapja
Megújult sportegyesületünk, a BEAC honlapja, ami a fiatalos és lendületes design mellett
számos más újítást is hozott magával. A változások okai részben a hallgatók, sportolók
internetes tájékozódási szokásai, részben pedig a kialakult vírushelyzet. A honlapon
megtalálható új funkciók nagyban megkönnyítik és biztonságosabbá teszik az
egyesületben es az ELTE-n sportolók mindennapjait.
http://elteonline.hu/sport/2020/10/09/megujult-a-beac-honlapja/

elteonline.hu - 2020.10.09.
Autonóm művek és hálózatok – Esztétika és kulturális antropológia
A Szabadbölcsészeti és Médiakutatási Intézetek Képviselete és az ELTE BTK Esztétika
Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre több héten keresztül a Mi az esztétika?
– online előadássorozat.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/09/autonom-muvek-es-halozatok-esztetika-eskulturalis-antropologia/
elteonline.hu - 2020.10.09.
ELTErvezett utakról letérve, avagy az Animátori Kör közösségének ereje a PPK-n
Minden, ami ember! – kiáltják az ELTE PPK hallgatói, filantróp szemlélettel és pezsgő
közösségi életérzéssel felruházva. Az egyetemi éveket sokszínű közösségekben kezdeni
és folytatni nem csupán tinédzsereknek szánt filmekben látott leányálom, hanem valódi,
sorsokat megalapozó szükséglet.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/09/eltervezett-utakrol-leterve-avagy-az-animatorikor-kozossegenek-ereje-a-ppk-n
sopronmedia.hu - 2020.10.09.
Egy közel 100 éves vers Sopronról, amit nem biztos, hogy ismer
Vajon mi inspirálta a fővárosi költőt, honnan merítette az ihletet Sopron című magával
ragadó költeményéhez? Bóka László (Budapest, 1910. – Budapest, 1964.) József Attiladíjas magyar író, költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, diákkora óta rajongója volt Sopron városának. Ennek több oka is volt.
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/egy-kozel-100-eves-vers-sopronrol-amit-nembiztos-hogy-ismer
veol.hu - 2020.10.09.
Kevesebb idegen nyelvből lehet vizsgát tenni
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.
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nem-volt-igeny-rajuk-4097383/

RTL Klub - Fókusz - 2020.10.09.
Hatalmas sikert aratott a virtuális világban az Among Us nevezetű játék
Megszólaló: Kovács Orsolya adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-10-09-c_12761445
Újpesti Napló - 2020.10.08. (1,2,5. oldal)
Tisztelet az időseknek!
Az időseknek néha nehezére esik a technika villámgyors fejlődését követni, ám ez nem
jelenti azt, hogy nem kíváncsiak az újdonságokra. Ezt bizonyítja az ELTE-vel közösen
szervezett Harmadik Kor Egyetemének 2012 óta tartó töretlen sikere. A neves előadók
részvételével zajló előadás-sorozatra nagyon sok idős kíváncsi, még úgy is, hogy a járvány
miatt kénytelenek voltak átállni az online közvetítésekre.
Józsefváros - 2020.10.07. (14. oldal)
Pintér Gergő, az avantgárdban nyomuló matematikus
A salgótarjáni születésű matematikus az ELTE egyetemi tanára és kutató, számtalan helyen
dolgozott már és dolgozik ma is, előadásaival pedig jelen van a tudós közösségektől
kezdve a fesztiválokon át a legszegényebb települések tanodáiig. Célja, hogy elvigye a
matekot bárhová. Igyekszik kerülni a szaknyelvet, és főleg a képleteket, mert a
tudományos ismeretterjesztés egyik lényeges eleme mégiscsak a játékosság.
Blikk - 2020.10.13. (4. oldal)
Méghogy a pénz nem boldogít? Minket igen!
Az anyagi jólét valóban befolyásolhatja a boldogságérzetet, nem is az, hogy mennyi pénzt
keres valaki, hanem hova sorolja magát, a szegényekhez vagy a jómódúakhoz. Ám a
jólétet könnyű megszokni, így idővel az is frusztrálttá válhat, akinek viszonylag sok pénze
van, mert olyan dolgok után kezd vágyakozni, amelyeket nem biztos, hogy meg tud
szerezni – ﬁgyelmeztetett dr. Oláh Attila boldogságkutató, az ELTE tanára.
További megjelenés:
-

blikk.hu - 2020.10.12.
Kiderült, igaz-e a mondás: vajon a pénz boldogítja a magyarokat?
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/penz-boldogsag-humorista-gondok-badarsandor/8v4l516

Innotéka - 2020.10.13. (36,37,38,39. oldal)
Mikroszennyezők hatása a felszíni vizekben
A felszíni vizeinkben lévő kémiai mikroszennyezők környezeti hatásáról, illetve ezek
eltávolításának lehetséges módszereiről kérdeztük Záray Gyula professzort, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai Kémiai Tanszék tanárát,
aki az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetében a DKI/BLI Környezetkémiai
és Ökotoxikológiai Kutatócsoportjával a vízi környezet alkotóelemeinek szervetlen és
szerves kémiai jellemzésével, a szennyezőforrások feltárásával, valamint a
szermaradványok biológiai hatásainak elemzésével foglalkozik.
Kelet-Magyarország - 2020.10.13. (1,4. oldal)
Posztok, fotók, lájkok tengere
A tavaszi karanténidőszakban településtípustól, iskolai végzettségtől, nemtől függetlenül
minden korosztályban nőtt a közösségimédia-használat és az önreprezentáció is: a
felhasználók több fotót posztoltak magukról, a családtagjaikról és a házi kedvenceikről is,
mint azt megelőzően – mondta lapunknak Sándor Alexandra Valéria kommunikációs és
médiaszakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának
PhD-hallgatója.
Szabadság - 2020.10.13. (12. oldal)
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.
További megjelenés:
-

femina.hu - 2020.10.12.
Így látják egymást a kutyák és emberek - Meglepő eredményre jutottak a magyar
tudósok
https://femina.hu/terasz/kutya-ember-kutatas/

elteonline.hu - 2020.10.12.
A politikától a diplomáciáig, a diplomáciától a sportig – Interjú Bella Dániellel
Valóban szoros kapcsolatban egymással a sport és a diplomácia? Milyen volt a PPK
szombathelyi ügyekért felelős alelnökének lenni? Mi a helyzet az élethosszig tartó
tanulással? Többek között ezekről beszélgettünk Bella Dániellel.

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/12/a-politikatol-a-diplomaciaig-a-diplomaciatol-asportig-interju-bella-daniellel/
elteonline.hu - 2020.10.12.
Egyetemistabarát Instagram-fiókok SEK-eseknek
Követhetünk viszont olyan fiókokat is, amelyek egyetemistaként valamiféleképpen
hasznunkra válhatnak. Ha kíváncsiak vagytok, szerintünk melyek ezek, akkor tartsatok
velünk! Elsőként mindenképpen az ELTE Savaria Egyetemi Központ Instagram-fiókját
ajánlanánk, amit ne csak azért kövessetek, mert ide jártok.
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/11/egyetemistabarat-instagram-fiokok-sekeseknek/
elteonline.hu - 2020.10.12.
Őszi szolidaritási adománygyűjtés
Adománygyűjtést szervez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata
és a Szolidáris Gazdaság Központ. A felajánlásokat 2020. október 5. és 26. között várják.
Az EHÖK a Szolidáris Gazdaság Központtal együttműködésben adománygyűjtést szervez
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSzKI) hajléktalanszállóinak,
valamint a szervezet szakszervezeti tagjainak részére.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/12/oszi-szolidaritasi-adomanygyujtes/
magyarkurir.hu - 2020.10.12.
Hogyan látta a Vatikán az 1920-as évek Magyarországát? – Hiánypótló kiadványt
mutattak be Budapesten
Az első magyarországi apostoli nuncius, Lorenzo Schioppa politikai jelentéseiből
összeállított magyar és olasz nyelvű kötetet az ELTE bölcsészkari tanácstermében
mutatták be október 1-jén.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hogyan-latta-vatikan-az-1920-as-evekmagyarorszagat-hianypotlo-kiadvanyt-mutattak-be-budapesten
További megjelenés:
-

ujkor.hu - 2020.10.12.
A trianoni Magyarország a Vatikán szemével
http://ujkor.hu/content/28660

24.hu - 2020.10.12.
Nemcsak a férfi lehet zseni
Négy fiatal kutatónő, Inna Ksenofontov (Hageni Egyetem, Németország), Alexandra
Fleischmann (Kölni Egyetem, Németország), Rotem Kahalon (Tel Aviv-i Egyetem, Izrael),
és Nyúl Boglárka (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország) arra voltak
kíváncsiak, vajon a zsenialitással összefüggésben álló vonások mennyire vannak
átfedésben a női, illetve férfi nemi szerepekkel. Az eredmények értelmezéséhez fontos
tisztáznunk, pontosan mit értünk zsenialitás alatt.
https://24.hu/kozelet/2020/10/12/ferfiak-nok-gender-zseni-kutatas/
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.10.12.
Több száz pszichológus egy petícióban tiltakozik a gyerekkönyveket érő hazai
támadások ellen
Megszólaló: Nyúl Boglárka tudományos segédmunkatárs, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-oktober-12-hetfo-0600-13373
Magyar Hírlap - 2020.10.14. (14. oldal)
Már órákat töltünk a Facebookon
„Bajnak nem nevezném a fokozott közösségimédia-használatot, ám olyan társadalmi
jelenségnek igen, amivel érdemes tudományos szinten foglalkozni, mert többek közt
mentálhigiénés következményei lehetnek. Ugyanakkor mivel az egymással való
kapcsolattartás természetes igény, nem meglepő, hogy az emberek a négy fal között, a
távolságtartásra vonatkozó szabályok hatályba lépése óta igyekeztek minden
rendelkezésükre álló kommunikációs csatornát kihasználni” – magyarázta lapunknak a
kutatás készítője, Sándor Alexandra Valéria, az ELTE Szociológia Doktori Iskolájának
doktorandusza.
További megjelenés:
-

-

magyarhirlap.hu - 2020.10.14.
Már órákat töltünk a Facebookon
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201014-mar-orakat-toltunk-afacebookon
szon.hu - 2020.10.14.
A közösségi média olyan, mint a kard
https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-kozossegi-media-olyan-mint-a-kard4258411/

Kertészet és szőlészet - 2020.10.14. (25. oldal)
Különleges színek, formák
Az ELTE Botanikus Kertjében, a Füvészkertben tartott hagyományos rendezvényükön
bemutatták több tucat kaktusznemzetség színes testű vagy a megszokottól eltérő
testformájú egyedét is, melyek oltott növényként nőnek az egyesület tagjainak
gyűjteményeiben.
Magyar Mezőgazdaság - 2020.10.14. (4. oldal)
Nobel-díj.
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia bejelentette, hogy a modern génszerkesztés két
úttörője, Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és Jen nifer Doudna amerikai
biokémikus kapja az idei kémiai Nobel-díjat a DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését
lehetővé tévő CRISPR/Cas9 „genetikai olló” kifejlesztéséért. A biológiának kevés olyan
területe van, ahol ne lehetne használni a módszert, mondta a hír kapcsán Varga Máté, az
ELTE TTK genetikusa; e genomszerkesztési eljárás javítja a mezőgazdaság hatékonyságát
is.
eduline.hu - 2020.10.14.
A legnépszerűbb képzések statisztikái a legnépszerűbb egyetemeken
Számos statisztika létezik a felsőoktatásban végzett hallgatókkal kapcsolatban,
megnéztük, hogy mire számíthatnak az ELTE diákjai.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201014_diplomas_statisztika
filmdroid.hu - 2020.10.14.
Könyvajánló – Hollywoodi Reneszánsz
A hatvanas évek második felében Hollywood a tönk szélére jutott, a nagy költségvetésű
produkciók zöme elbukott a mozikban. Egy ideig úgy tűnt, az álmok gyára örökre bezárja
kapuit, de végül nem így történt: a pangás filmforradalmat érlelt, virág nőtt a romokon. A
könyv ezt a korszakot, a hatvanas-hetvenes évek amerikai filmreneszánszát vizsgálja meg,
melyben a filmek arculata és világképe, értékszerkezete és formája is módosult, új
értelmezést nyert.
https://filmdroid.hu/2020/10/konyvajanlo-hollywoodi-reneszansz/
delmagyar.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
Az MTA Régészeti Intézete, az ELTE TTK Embertani Tanszéke, a Magyar
Természettudományi Múzeum Embertani Tára és a debreceni Déri Múzeum munkatársai

segítenek a feltárás szakszerű befejezésében és a későbbi vizsgálatok elvégzésében – tette
hozzá a múzeumigazgató.
https://www.delmagyar.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-6905242
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

bama.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.bama.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-2929123/
haon.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://haon.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4424407/
beol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.beol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-3115174/
sonline.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.sonline.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-3329812/
feol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.feol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4355443/
veol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.veol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4108489/
vaol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.vaol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4341682/
kisalfold.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
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-

-

https://www.kisalfold.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-10332107/
boon.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://boon.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4632631/
baon.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.baon.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-3058126/
szon.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://szon.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4260283/
zaol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.zaol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-4589080/
heol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.heol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-2930827/
kemma.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.kemma.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-3028645/
teol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.teol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-2841364/
duol.hu - 2020.10.13.
Titokzatos tömegsírra bukkantak Tiszafüred határában
https://www.duol.hu/egyperces/titokzatos-tomegsirra-bukkantak-tiszafuredhataraban-3876166/
minap.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
https://minap.hu/cikk/bronzkori-tomegsirt-tartak-fel-tiszafured-hataraban
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hirado.hu - 2020.10.13.
Tiszafüred határában i.e.1700 körüli időből származó leleteket találtak
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/10/13/tiszafured-hataraban-i-e-1700-koruliidobol-szarmazo-leleteket-talaltak
atv.hu - 2020.10.13.
Nem mindennapi dolgok kerültek elő a földből Tiszafüred határában
http://www.atv.hu/belfold/20201013-nem-mindennapi-dolgok-kerultek-elo-afoldbol-tiszafured-hataraban
origo.hu - 2020.10.13.
Több ezer évvel ezelőtti járvány halottaira találtak rá Tiszafürednél
https://www.origo.hu/tudomany/20201013-bronzkori-tomegsirt-tartak-feltiszafured-hataraban.html
hvg.hu - 2020.10.13.
Egy közel 3000 évvel ezelőtti járvány áldozataira bukkanhattak Tiszafürednél
https://hvg.hu/elet/20201013_Egy_kozel_3000_evvel_ezelotti_jarvany_aldozataira_
bukkanhattak_Tiszafurednel
hellovidek.hu - 2020.10.13.
Csontvázra és koponyákra bukkantak a magyar város határában: kiderült az igazság
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/10/13/csontvazra-es-koponyakrabukkantak-a-magyar-varos-hataraban-kiderult-az-igazsag
24.hu - 2020.10.13.
Ókori tömegsírra bukkantak Tiszafürednél
https://24.hu/tudomany/2020/10/13/tiszafured-bronzkori-tomegsir/
hajdupress.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírra bukkantak Tiszafüred mellett
https://hajdupress.hu/cikk/bronzkori-tomegsirra-bukkantak-tiszafured-mellett
magyarnemzet.hu - 2020.10.13.
Háromezer éves bronzkori leletekre bukkantak Tiszafüreden
https://magyarnemzet.hu/orszagszerte/haromezer-eves-bronzkori-leletekrebukkantak-tiszafureden-8802740/
telex.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt találtak Tiszafüred határában
https://telex.hu/belfold/2020/10/13/bronzkori-tomegsirt-talaltak-tiszafuredhataraban
szabolcsihir.hu - 2020.10.13.
Tiszafüred határában tömegsírt tártak fel
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https://szabolcsihir.hu/kozelet/2020/10/tomegsirt-tartak-fel-tiszafuredhataraban-a-testek-tobb-mint-fele-gyermekeke
index.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
https://index.hu/belfold/2020/10/13/tiszafured_bronzkor_tomegsir/
gondola.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
https://gondola.hu/hirek/262410Bronzkori_tomegsirt_tartak_fel_Tiszafured_hataraban.html
jnsz.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
https://jnsz.hu/aktualis/2020/10/bronzkori-tomegsirt-tartak-fel-tiszafuredhataraban
webradio.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/bronzkori-tomegsirt-tartak-fel-tiszafuredhataraban
videk.ma - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
http://videk.ma/2020/10/bronzkori-tomegsirt-tartak-fel-tiszafured-hataraban/
nuus.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában
https://nuus.hu/tech/tudomany/1013/bronzkori-tomegsirt-tartak-fel-tiszafuredhataraban/
szinesvilag.blogstar.hu - 2020.10.13.
3000 éves tömegsírt találtak Tiszafüred határában
https://szinesvilag.blogstar.hu/2020/10/13/3000-eves-tomegsirt-talaltaktiszafured-hataraban/101314/
168ora.hu - 2020.10.13.
3000 éves tömegsírt találtak Tiszafüred határában - járvány végezhetett az
áldozatokkal
https://168ora.hu/itthon/tomegsir-jarvany-tiszafured-feltaras-193262
civishir.hu - 2020.10.13.
Tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában. A testek több mint fele gyermekeké
https://civishir.hu/kozelet/2020/10/tomegsirt-tartak-fel-tiszafured-hataraban-atestek-tobb-mint-fele-gyermekeke

-

-

-

borsodihir.hu - 2020.10.13.
Bronzkori tömegsírt tártak fel Tiszafürednél
https://borsodihir.hu/kozelet/2020/10/tomegsirt-tartak-fel-tiszafured-hatarabana-testek-tobb-mint-fele-gyermekeke
blikk.hu - 2020.10.13.
Most jött: több mint negyven ember maradványait találták meg Tiszafüreden
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/tobb-ember-maradvanyai-tomegsirtiszafured/n6rvzx0
pestihirlap.hu - 2020.10.13.
Járvány végezhetett a Tiszafürednél feltárt bronzkori tömegsírban talált
emberekkel
https://pestihirlap.hu/2020/10/13/jarvany-vegezhetett-a-tiszafurednel-feltartbronzkori-tomegsirban-talalt-emberekkel/

elteonline.hu - 2020.10.13.
Az elmúlt 22 év legjobb idejével lett maratoni magyar bajnok Csere Gáspár, az ELTE
futónagykövete
A 35. SPAR Budapest Maraton második napján a klasszikus maratoni távon 1930-an álltok
rajthoz. A futóesemény egyben a 2020. Országos Maraton Bajnoksága is, ahol az ELTE
több hallgatója és dolgozója mellett, a BEAC atlétája Csere Gáspár is rajthoz állt és ért fel
a dobogó csúcsára.
http://elteonline.hu/sport/2020/10/13/az-elmult-22-ev-legjobb-idejevel-lett-maratonimagyar-bajnok-csere-gaspar-az-elte-futonagykovete
raketa.hu - 2020.10.13.
Magyar kutatók ígéretes módszere a nehezen kristályosodó fehérjék atomi szintű
szerkezetvizsgálatában
Nyitray László professzor, az ELTE Biokémiai Tanszék vezetőjének kutatócsoportja a neves
szerkezeti biológiai folyóirat, a Structure hasábjain számolt be új felfedezéséről, amely a
fehérjék atomjainak minél hatékonyabb meghatározását tűzte ki célul. A fehérjék
molekuláris szintű működésének feltárása bonyolult folyamat, ebben is a legösszetettebb
a fehérje atomi szintű szerkezetének meghatározása.
https://raketa.hu/magyar-kutatok-forradalmi-modszere-a-nehezen-kristalyosodofeherjek-atomi-szintu-szerkezetvizsgalataban

KlubRádió - Esti gyors - 2020.10.13.
13 évet kért az ügyész a neonáci görög párt korábbi vezetőjére
Megszólaló: Fokász Nikosz egyetemi tanár, ELTE TáTK
https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2020-oktober-13-kedd-1815-13411
Népszava - 2020.10.15. (11. oldal)
Kapunyitás a kortárs irányába
Koósné Sinkó Judit, az ELTE Tanárképző Főiskolájának mestertanára arra adott tippeket,
hogyan lehet a kanonizált irodalom mellett mai műveket „csempészni” a közoktatásba,
mennyi rugalmasságot enged erre a Nemzeti alaptanterv, valamint, hogy a klasszikus
kötelező olvasmányok megszerettetéséhez az új módszertanok és az élményszerű oktatás
a kulcs
Magyar Narancs - 2020.10.15. (31,32,33. oldal)
„Kint is, bent is, boldogan”
Az ELTE BTK napokban 88. életévét betöltő professor emeritusa drámaelméletet és
közgazdaságtani alapismereteket tanít a 90-es években többekkel együtt általa is
létrehozott kommunikáció szakon. Az utóbbi két évben 3 könyve jelent meg, így tart 30nál. Trendkutatásról, falvésésről és az Aczél-boyságról beszélgettünk vele.
Műszaki Magazin - 2020.10.15. (58. oldal)
Mesterséges Intelligencia laboratórium
A MILAB szakmai vezetője Benczúr András, a SZTAKI Informatikai Kutatólaboratóriumának
vezetője, a projekt koordinátora Érdi-Krausz Gábor. A MILAB projektpartnerei: Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME), a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK), az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE), a Semmelweis Egyetem (SE), a Széchenyi Egyetem (SZE), a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE), a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ).
digitalhungary.hu - 2020.10.15.
Mérő László: a megérzés matematikája
Az Internet Hungary2020 konferenciatévében Mérő László, az ELTE Pszichológiai
Intézetének professzor emeritusa logikusan elmagyarázza, hogy mi az intuíció
matematikája. A megérzés természete. Az intuíció a latin intueri-ből származik, jelentése
belátni, rálátni. A görög filozófusok szerint az intuíció olyan közvetlen gondolat vagy

megértés, amely nem következtetéseken alapul. Azaz olyan ösztönös megértés, amelyre
az érzékszervek, a tapasztalat vagy a logika használata nélkül teszünk szert.
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Mero-Laszlo-a-megerzesmatematikaja/10262/
blikk.hu - 2020.10.14.
Összesen 40 koponya, a csontvázak fele gyereké - Feltárták a tiszafüredi tömegsírt
- fotók
Mint rámutatott, modern természettudományos biorégészeti módszerekkel, több
kutatóintézet bevonásával keresik a választ arra a kérdésre, hogy mi állhat a tömegsír
hátterében. Az MTA Régészeti Intézete, az ELTE TTK Embertani Tanszéke, a Magyar
Természettudományi Múzeum Embertani Tára és a debreceni Déri Múzeum munkatársai
segítenek a feltárás szakszerű befejezésében és a későbbi vizsgálatok elvégzésében - tette
hozzá a múzeumigazgató.
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/tiszafured-bronzkori-tomegsir-feltaras/5325977
További megjelenés:
-

-

librarius.hu - 2020.10.14.
Tömegsírt tártak fel Tiszafüreden
https://librarius.hu/2020/10/14/tomegsirt-tartak-fel-tiszafureden/
hellovidek.hu - 2020.10.14.
Titokzatos tömegsírt találtak a vidéki város határában: ezt lehet tudni az
áldozatokról
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/10/14/titokzatos-tomegsirt-talaltak-avideki-varos-hataraban-ezt-lehet-tudni-az-aldozatokrol

elteonline.hu - 2020.10.14.
Brecht és az elköteleződés
A Szabadbölcsészeti és Médiakutatási Intézetek Képviselete és az ELTE BTK Esztétika
Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre több héten keresztül a Mi az esztétika?
– online előadássorozat. A legutóbbi alkalommal a sorban már az ötödik előadást
hallgathatták meg az érdeklődők, melyet Teller Katalin tartott Bertolt Brecht
munkásságának egy kevésbé ismert részéről.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/14/brecht-es-az-elkotelezodes/

elteonline.hu - 2020.10.14.
Megkezdődtek a PBA őszi előadásai
Október 5-én indult a Pesti Bölcsész Akadémia (PBA) őszi félévének előadássorozata. A
tavaszi kihagyás után most online és személyesen is részt tudtok venni az előadásokon.
Ebben a félévben tizenkét doktorandusz hallgató vár titeket, hogy egy teljes féléven
keresztül megosszák veletek legfrissebb kutatási eredményeiket. A bölcsészettudomány
iránt érdeklődők a foci politikai szerepétől a színházi látványtervezésig a legkülönfélébb
témákból szemezgethetnek.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/14/megkezdodtek-a-pba-oszi-eloadasai/
radio88.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
Az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab
munkatársai kutatásukban 217 border collie-t vizsgáltak négy éven keresztül. A kutatás
eredményei szerint, ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség
a korral, de ezek a változások szakaszosan történnek.
https://www.radio88.hu/a-kutyak-szemelyisege-nem-egyenletesen-valtozik-az-eletukfolyaman/
További megjelenés:
-

-

-

-

webradio.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman
hir.ma - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman/764068
hir6.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
http://hir6.hu/cikk/157984/a_kutyak_szemelyisege_nem_egyenletesen_valtozik_az
_eletuk_folyaman
bumm.sk - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://www.bumm.sk/turmix/2020/10/14/a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

magyarnemzet.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége is változik az életük folyamán
https://magyarnemzet.hu/mozaik/a-kutyak-szemelyisege-is-valtozik-az-eletukfolyaman-8807603/
origo.hu - 2020.10.14.
Így változik a kutyák személyisége életük során
https://www.origo.hu/tudomany/20201014-kolyokkortol-oregkorig-a-kutyakszemelyisege-nem-egyenletesen-valtozik-az-eletuk-soran.html
propeller.hu - 2020.10.14.
Így változik a kutyák személyisége az életük során
https://propeller.hu/itthon/3586333-igy-valtozik-kutyak-szemelyisege-eletuksoran
beol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.beol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-3116587/
veol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.veol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4109665/
szon.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://szon.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4261744/
kisalfold.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.kisalfold.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisegeis-valtozik-a-korral-10333390/
feol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.feol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4357003/
kemma.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.kemma.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-3029914/
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-

-

-

-

-

-

-

-

teol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.teol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-2842558/
boon.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://boon.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4633948/
duol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.duol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-3877489/
bama.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.bama.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-2930569/
zaol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.zaol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4590661/
haon.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://haon.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4425802/
vaol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.vaol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-4343023/
szoljon.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.szoljon.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-2755378/
baon.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.baon.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-3059380/
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-
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delmagyar.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.delmagyar.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyakszemelyisege-is-valtozik-a-korral-6906485/
heol.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.heol.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-2932141/
sonline.hu - 2020.10.14.
Hozzánk hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
https://www.sonline.hu/egyperces/hozzank-hasonloan-a-kutyak-szemelyisege-isvaltozik-a-korral-3331072/
hirado.hu - 2020.10.14.
Mennyire változik a kutyánk személyisége az idő múlásával?
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/10/14/mennyire-valtozik-akutyank-szemelyisege-az-ido-mulasaval
blikk.hu - 2020.10.14.
Gondolta volna? A kutyák személyisége az emberekéhez hasonlóan változik
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/border-collie-etologia-tanulmanyelte/5ze7mzw
telex.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége az öregedéssel az emberekéhez hasonlóan változik
https://telex.hu/tudomany/2020/10/14/cikk-cime-64
Bihari Napló - 2020.10.14. (13. oldal)
Az emberekhez hasonlóan a kutyák személyisége is változik a korral
bevezetem.eu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://bevezetem.eu/2020/10/15/a-kutyak-szemelyisege-nem-egyenletesenvaltozik-az-eletuk-folyaman
ma.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
http://www.ma.hu/tudomany/352678/A_kutyak_szemelyisege_nem_egyenletesen_
valtozik_az_eletuk_folyaman?place=srss
forestpress.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/35248-a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman-mti

-

-

-

kuruc.info - 2020.10.14.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://kuruc.info/r/6/219288/
qubit.hu - 2020.10.14.
A kutyák személyiségvonásai is átalakulnak a korral, de a lényeg változatlan marad
https://qubit.hu/2020/10/14/a-kutyak-szemelyisegvonasai-is-atalakulnak-akorral-de-a-lenyeg-valtozatlan-marad
Bors - 2020.10.14. (16. oldal)
Kutyák személyisége
hirextra.hu - 2020.10.14.
Jé, a kutyák is?
https://www.hirextra.hu/2020/10/14/je-a-kutyak-is/

raketa.hu - 2020.10.14.
Erősebben szorongunk a második hullámban
"A járvány jogi és pszichológiai értelemben katasztrófának számít, amelyben előre
megjósolható időfázisok szerint követik egymást sajátos pszichés és viselkedéses
reakciók" – fogalmazott V. Komlósi Annamária, az ELTE PPK címzetes egyetemi tanára, a
Magyar Pszichológiai Társaság katasztrófapszichológiai szekciójának elnöke.
https://raketa.hu/erosebben-szorongunk-a-masodik-hullamban
szimpatika.hu - 2020.10.14.
Mivel foglalkozik az orvosmeteorológia?
Az orvosmeteorológia az időjárás és az éghajlat egészséget megterhelő negatív hatásait
kutató tudományág, elsősorban a káros hatásokra koncentrál. A légkörből érkező
ingerekre a szervezet válaszokat ad. Ezek az ingerek általában nem terhelik meg
jelentősebben a szervezetet, de közérzet és hangulatingadozás gyakran észlelhető. (…)
Szerző: Szuhi Attila okleveles geográfus, ELTE Földtudományi Doktori Iskola FöldrajzMeteorológia program
https://szimpatika.hu/cikkek/9755/mivel-foglalkozik-az-orvosmeteorologia444.hu - 2020.10.14.
A kézzel nevelt farkasok elszontyolodnak, ha elmegy a gazdájuk, és
megnyugszanak, ha visszajön
Amíg a gondozójuk jelen volt, nyugodtabbak voltak, vizsgálgatták a környezetüket,
szaglásztak. Ám mikor elsétált, idegessé váltak, nyüszítettek és húzták a pórázt a távozó
irányába. Azonban mikor a számukra ismeretlen ember hagyta ott őket, ezek a

viselkedések alig jelentek meg.” Ezt Faragó Tamás, az ELTE Etológia Tanszék kutatója
mondta arról a kísérletükről, amit a csapatuk tanulmány formájában most publikált a
Scientific Reports című folyóiratban.
https://444.hu/2020/10/14/magyar-tudosok-a-kezzel-nevelt-farkasok-elszontyolodnakha-elmegy-a-gazdajuk-es-megnyugszanak-ha-visszajott
sztv.hu - 2020.10.13.
Könyv jelent meg a járvány hatásairól
A koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásairól jelentetett meg könyvet a
Savaria University Press - egyelőre digitális formában. A Globális kihívások - lokális
válaszok című kiadványt a Társadalomtudományi Kar Savaria Gazdálkodástudományi
tanszékének oktatója, Kovács László szerkesztette, és több mint 40 kutató tanulmánya
olvasható benne.
http://www.sztv.hu/hirek/konyv-jelent-meg-a-jarvany-hatasairol-20201013
Magyar Nemzet - 2020.10.16. (16. oldal)
Apróság a miozin szívében
ELTE-s kutatók áttörő eredményéről jelent meg cikk a Cellben
Nemzetközi viszonylatban is jelentős magyar kutatási eredményről számolt be tegnap a
világ legjelentősebb élettudományi lapja, a Cell. Az ELTE TTK professzora, MálnásiCsizmadia András és kutatócsoportja a stroke utáni izomgörcsöket megszüntető
gyógyszerjelöltet fejlesztett ki.
További megjelenés:
-

-

Észak-Magyarország - 2020.10.16. (12. oldal)
Izomgörcs elleni gyógyszer
ma.hu - 2020.10.16.
Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
http://www.ma.hu/tudomany/352749/Jovore_embereken_is_elkezdik_tesztelni_a_
magyar_fejlesztesu_izomgorcscsokkento_gyogyszert?place=srss
pharmaonline.hu - 2020.10.16.
Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
http://pharmaonline.hu/cikk/jovore_embereken_is_elkezdik_tesztelni_a_magyar_fe
jlesztesu_izomgorcs_csokkento_gyogyszert
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-
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-

-

-

-

-

atv.hu - 2020.10.15.
Lassan embereken is elkezdik tesztelni a hazai fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
http://www.atv.hu/belfold/20201015-lassan-embereken-is-elkezdik-tesztelni-ahazai-fejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert
demokrata.hu - 2020.10.15.
Elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű gyógyszert
https://demokrata.hu/tudomany/elkezdik-tesztelni-a-magyar-fejlesztesugyogyszert-303196/
hazipatika.com - 2020.10.15.
Jó hír a stroke-on átesett betegeknek
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/jo_hir_a_
stroke-on_atesett_betegeknek/20201015111449
hirado.hu - 2020.10.15.
Világelsőnek számító, magyar fejlesztésű gyógyszer kerülhet piacra
https://hirado.hu/tudomany-hightech/orvostudomany/cikk/2020/10/15/vilagelsonek-szamito-magyar-fejlesztesuizomgorcs-csokkento-gyogyszer-kerulhet-piacra
hir.ma - 2020.10.15.
Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://hir.ma/tudomany/jovore-embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert/764108
pestihirlap.hu - 2020.10.15.
Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentőt
https://pestihirlap.hu/2020/10/15/jovore-embereken-is-elkezdik-tesztelni-amagyar-fejlesztesu-izomgorcs-csokkentot/
weborvos.hu - 2020.10.15.
Embereken is elkezdik tesztelni az izomgörcs-csökkentő szert
https://weborvos.hu/gyogyszerpiac/embereken-is-elkezdik-tesztelni-azizomgorcs-csokkento-szert-262604
webradio.hu - 2020.10.15.
Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/jovore-embereken-is-elkezdik-tesztelni-amagyar-fejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert

Élet és Tudomány - 2020.10.16. (1321, 1322, 1323, 1324. oldal)
Tüske, csillagokkal
A kifejezetten Asteracanthus-maradványokra irányuló kutatás 2018-ban kezdődött az
ELTE TTK és a Magyar Természettudományi Múzeum műhelyeiben. Három olyan
lelőhelyet ismerünk a mai Magyarország területéről, ahol Asteracanthus-fogak kerültek
elő, ezekből a felfedezésekből kettőt lelkes magángyűjtőknek köszönhetünk.Az egyik
lelőhely a Bakonycsernye mellett található Tűzköves-árok feltárása, melyből hét fog került
a kutatás látószögébe.
Szabad Föld - 2020.10.16. (30. oldal)
Kutyaposta
Bár eddig sem panaszkodhattunk az ELTE etológusaira – a tanszék világhírű kutatásaival
már korábban beírta magát a tudománytörténetbe –, de most szinte megtáltosodtak.
Sorra jelennek meg újabb és újabb kutatásaik például a kutya arcfelismerő képességéről,
személyiségének alakulásáról, illetve arról, vajon hogyan alakulhatott ki az emberi beszéd,
amihez ugyancsak négylábú barátunk adhat új információt. Ezúttal ezt az utóbbi témát
járjuk kicsit körül.
Vas Népe - 2020.10.16. (12. oldal)
Hova tűnt a sok madár?
Dr. Gyurácz József, az ELTE SEK Biológia tanszékének vezetője a kérdésünkre elmondta,
hogy a széncinegék, kékcinegék, fekete rigók, barátposzáták, vörösbegyek
állománynagysága valójában nem csökken, de időszakosan érezhetjük úgy, hogy
„eltűntek”.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.10.16.
Hova tűnt a sok madár?
https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/hova-tunt-a-sok-madar-olvasonkketsegbeesve-erdeklodott-miutan-eltuntek-a-kertjebol-4347244/

Szabadság - 2020.10.16. (9. oldal)
A tábornok éve
A Kriterion Könyvkiadó, amely az igényes irodalmi műveken túl a tudományos kötetek
kiadásában is jeleskedik, talán ezt a hiányt igyekezett pótolni az Artur Arz von
Straussenburg császári és királyi vezérezredesről, a Monarchia utolsó vezérkari főnökéről
készült monográfia megjelentetésével. Szerzője Ligeti Dávid fiatal budapesti történész,

akinek 2013-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem megvédett doktori disszertációjára
épül a kötet.
demokrata.hu - 2020.10.16.
Cybergyerekek
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.
https://demokrata.hu/tudomany/cybergyerekek-299920/
eduline.hu - 2020.10.16.
Itt a HVG 2021-es középiskolai rangsora: trónfosztás a legjobbak között
A tavalyi rangsortól eltérően a 2021-es listában nem a budapesti Fazekas Gyakorló
Gimnázium lett az első, évek után újra az ELTE gyakorló iskolája, a budapesti Radnóti
Gimnázium végzett az élen. A legjobb iskolák teljes, TOP 10-es listáját a hvg360-on
nézhetitek meg.
http://eduline.hu/kozoktatas/20201015_kozepiskolai_rangsor
További megjelenés:
-

-

-

-

-

hirklikk.hu - 2020.10.16.
HVG: ezek lettek idén a legjobb gimnáziumok
https://hirklikk.hu/kozelet/hvg-ezek-lettek-iden-a-legjobb-gimnaziumok/371170/
vg.hu - 2020.10.16.
Ezek lettek az ország legjobb gimnáziumai
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ezek-lettek-az-orszag-legjobb-gimnaziumai3140398/
24.hu - 2020.10.16.
Ezek lettek idén a legjobb gimnáziumok a HVG középiskolai rangsora szerint
https://24.hu/belfold/2020/10/16/hvg-kozepiskolai-rangsor-2020-legjobbgimnaziumok/
propeller.hu - 2020.10.16.
Ezek a legjobb gimnáziumok – HVG-lista
https://propeller.hu/itthon/3587047-ezek-legjobb-gimnaziumok-hvg-lista
vg.hu - 2020.10.16.
Ezek lettek az ország legjobb gimnáziumai

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ezek-lettek-az-orszag-legjobb-gimnaziumai3140398/
hazipatika.com - 2020.10.16.
Izgalmas dolog derült ki a kutyákról
Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a
változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek - állapítják meg az ELTE
Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai
legújabb tanulmányukban.
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/izgalmas_dolog_derult_ki_a_kuty
akrol/20201015100900
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

infodebrecen.hu - 2020.10.15.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman-2020-10-15-140132
magyarmezogazdasag.hu - 2020.10.15.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/10/15/kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman
budaorsiinfo.hu - 2020.10.15.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/10/15/a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman/
infonyiregyhaza.hu - 2020.10.15.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-szemelyisegenem-egyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman-2020-10-15-140132
infotatabanya.hu - 2020.10.15.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-szemelyisege-nemegyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman-2020-10-15-140132
infoesztergom.hu - 2020.10.15.
A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-szemelyisegenem-egyenletesen-valtozik-az-eletuk-folyaman-2020-10-15-140132

-

-

ugytudjuk.hu - 2020.10.15.
Négylábú barátainknak igen összetett a személyisége
https://ugytudjuk.hu/cikk/negylabu-baratainknak-igen-osszetett-a-szemelyisege
nuus.hu - 2020.10.15.
Hihetetlen! Így változik a kutyák személyisége az életük során
https://nuus.hu/tech/tudomany/1015/hihetetlen-igy-valtozik-a-kutyakszemelyisege-az-eletuk-soran/

medicalonline.hu - 2020.10.16.
Új technológia daganatos betegségek nyomon követésére
Az ELTE biológus hallgatói olyan módszer kifejlesztésén dolgoznak, amely többek között
a myeloma multiplex rákos megbetegedés megismeréséhez járulhat hozzá.
Eredményeikkel az orvosok pontosabb képet kaphatnak a rákos sejtek jelenlétéről, így
könnyebben el tudják majd dönteni, meddig és milyen intenzitással alkalmazzák a
betegnél a különböző kezeléseket.
http://medicalonline.hu/cikk/uj_technologia_daganatos_betegsegek_nyomon_koveteser
e
elteonline.hu - 2020.10.15.
„Ó, hát ez már egy évtizedes történet az életemben” – Interjú a YouTube-ról Huszár
Vanesszával
Ugyan egyre többen kóstolnak bele a youtuber- és az influencerlétbe, még mindig
sokaknak rejtély, mit is jelentenek ezek a kifejezések valójában, és milyen is az élete annak,
aki ezzel foglalkozik. Interjúnkban Huszár Vanessza negyedéves történelem–angol tanár
szakos hallgatóval beszélgetünk, aki által rövid bepillantást nyerhetünk ebbe a világba.
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/15/o-hat-ez-mar-egy-evtizedes-tortenet-azeletemben-interju-a-youtube-rol-huszar-vanesszaval/
magyarnarancs.hu - 2020.10.15.
„Az emberek arra vágynak, hogy ne kelljen beengedni az életükbe a vírust”
Március óta kell együtt élnünk a koronavírussal és a járvány okozta helyzettel. Az első
pánikból és szorongásból nyáron kicsit felengedhettünk, de az ősz meghozta a második
hullámot, sokkal ijesztőbb számokkal, mint amilyenekkel márciusban találkozhattunk.
Csaba Sárát, az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszékén működő Társadalmi Csoportok
és Média Kutatóműhely kutatóját kérdeztük arról, hogyan változott meg az emberek
reakciója a második hullámban.

https://magyarnarancs.hu/elet_mod/leteznek-olyan-szakadekok-amelyeket-avirushelyzet-sem-tudott-athidalni-134051
ma.hu - 2020.10.15.
Összesen 40 koponya, a csontvázak fele gyermekeké - Bronzkori tömegsírt tártak
fel Tiszafüreden
Szeptemberben egy mezőgazdasági beruházás alapozási munkálatai során egy csontváz
került elő, ezért indult meg a régészeti leletmentés. (…) Az MTA Régészeti Intézete, az
ELTE TTK Embertani Tanszéke, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tára és
a debreceni Déri Múzeum munkatársai segítenek a feltárás szakszerű befejezésében és a
későbbi vizsgálatok elvégzésében - tette hozzá a múzeumigazgató.
http://www.ma.hu/tudomany/352758/Osszesen_40_koponya_a_csontvazak_fele_gyerme
keke__Bronzkori_tomegsirt_tartak_fel_Tiszafureden?place=srss
nlc.hu - 2020.10.15.
A farkasoknak ugyanúgy tud hiányozni a nevelőjük, mint a kutyáknak a gazdájuk
A távozó nevelőjüket látva nyüszítenek és rángatják a pórázukat is – éppúgy, mint a
kutyák. A kézzel nevelt és intenzíven szocializált felnőtt farkasok igenis képesek rá, hogy
gondozójukkal szoros kapcsolatot hozzanak létre – írják a Scientific Reports folyóiratban
közzétett tanulmányukban az ELTE Etológia Tanszék kutatói.
https://nlc.hu/eletmod/20201015/a-farkasoknak-ugyanugy-tud-hianyozni-a-nevelojukmint-a-kutyaknak-a-gazdajuk/
Trend FM - Délutáni monitor - 2020.10.15.
Gróf Zichy Jenő is kutatta Ázsiát és a magyarság eredetét
Megszólaló: Hoppál Krisztina régész-munkatárs, MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport
https://trendfm.hu/musor?musor=7818

