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hirlevel.egov.hu - 2020.10.19.
Ludovika Collegium – Új tehetséggondozó program az NKE-n
Koltay András felhívta a figyelmet arra is, hogy a program nyitott, azaz nemcsak az NKE,
hanem bármely egyetem hallgatóit várják. Négy budapesti felsőoktatási intézmény: az
ELTE, a Corvinus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református
Egyetem vezetői is támogatásukról biztosították a kezdeményezést, ezekben az
intézményekben már zajlik a toborzás.
https://hirlevel.egov.hu/2020/10/19/ludovika-collegium-uj-tehetseggondozo-programaz-nke-n/
femina.hu - 2020.10.18.
Enyhébb telek és váratlanul érkező hidegek jönnek - Ilyen időjárás várható a
jövőben Magyarországon
Az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport és a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpontja által végzett szimulációs vizsgálat kimutatta, hogy az óriáshullámok nem
csak télen, hanem egészen a szeptembertől áprilisig tartó időszakban okozhatnak
meglepő és heves időjárási jelenségeket, így az előrejelzés sem várható majd annyira
pontosnak, mint eddig.
https://femina.hu/terasz/jovo-idojarasa-magyarorszagon/
hvg.hu - 2020.10.18.
Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák
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://hvg.hu/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte
További megjelenés:

-

-

-

-

hajdupress.hu - 2020.10.18.
Az ELTE kutatói azt vizsgálták meg, hogy milyen személyiségjegyekkel bírnak a
kutyák különböző életkorukban
https://hajdupress.hu/cikk/az-elte-kutatoi-azt-vizsgaltak-meg-hogy-milyenszemelyisegjegyekkel-birnak-a-kutyak-kulonbozo-eletkorukban
Ripost - 2020.10.18. (4. oldal)
Változik a kutyák személyisége
karpatinfo.net - 2020.10.18.
Mennyire változik a kutyánk személyisége az idő múlásával?
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/10/17/mennyire-valtozik-kutyankszemelyisege-az-ido-mulasaval
noklapja.hu - 2020.10.18.
Ahogy idősödünk, állítólag egyre jobban hasonlítunk a párunkkal. De igaz ez?
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/10/16/hazasparok-hasonlosagpszichologia-kutyak/
digitalhungary.hu - 2020.10.18.
Van kutyád? Akkor ezeket neked is tudnod kell!
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Van-kutyad-Akkor-ezeket-neked-istudnod-kell/10285/

innoportal.hu - 2020.10.18.
Ha az emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd
Bár az ember nevelte farkasokat a kutyákhoz hasonlóan sok mindenre meg lehet tanítani,
irányításuk, féken tartásuk, azaz kezelhetőségük szempontjából soha nem lesznek a
kutyákhoz hasonlatosak – derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
etológusainak legújabb vizsgálatából.
http://www.innoportal.hu/ha-az-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-leszteljesen-szelid
magyarnarancs.hu - 2020.10.18.
"Egyszer kiírták a szobánk ajtajára, hogy nyomul az esztétika"
Az ELTE BTK nemrég 88. életévét betöltő professor emeritusa drámaelméletet és
közgazdaságtani alapismereteket tanít, az utóbbi két évben 3 könyve jelent meg, így tart
30-nál. Részletek a csütörtöki Magyar Narancsban megjelent Almási Miklós-interjúból.
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/egyszer-kiirtak-a-szobank-ajtajara-hogy-nyomul-azesztetika-134114

magyarnarancs.hu - 2020.10.18.
„Azokat nem tudjuk meggyőzni, akik könyveket darálnak”
Nyúl Boglárka pszichológus lapunknak adott interjújában azt mondta, azokhoz akartak
szólni, akik nem látják át a helyzetet, mert nincs kellő ismeretük hozzá. Az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Karának kutatója szerint a könyv körül történtek azt mutatják, a
homoszexuálisok komoly nehézségekkel szembesülnek az életben.
https://magyarnarancs.hu/belpol/annyi-tortenik-csupan-hogy-a-kiralyfi-es-a-kiralyfi-elboldogan-amig-meg-nem-hal-134050
magyarnemzet.hu - 2020.10.18.
Lehengerlő történelem
A világon egyedülálló léptékű anyag birtokosa Niederreiter Zoltán, az ELTE BTK
Ókortudományi Intézet adjunktusa: csaknem ötezer-ötszáz újasszír, újbabiloni és óperzsa
pecséthenger képét és leírását őrzi számítógépén. Az asszirológus és régész az MTA
Lendület pályázat egyetlen idei bölcsészettudományi nyertese.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/lehengerlo-tortenelem-8815997/
További megjelenés:
-

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.10.17. (12,13. oldal)
Lehengerlő történelem

qubit.hu - 2020.10.18.
Baj, ha nem tudomány a filozófia?
Gyakran felmerül kérdésként – a Qubiton is többször szóba került –, hogy a filozófiának
egyáltalán van-e bármi értelme. Az egyik elterjedt érv a filozófia értelmetlensége mellett,
hogy miután a filozófia 2500 év alatt egyetlen értékelhető tudományos eredményt sem
tudott felmutatni, lehet, hogy valami alapvető baj van vele. Hiszen lássuk be, nehéz lenne
olyan állítást találni, amely korábban vita tárgyát képezte, azonban mostanra a filozófusok
eldöntöttnek tekintik. (...) A szerző a grazi Karl-Franzens-Egyetem és a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem doktorandusza.
https://qubit.hu/2020/10/18/baj-ha-nem-tudomany-a-filozofia
Békés Megyei Hírlap - 2020.10.17. (1,6. oldal)
Értékes leletekre bukkant a csapat
Első nap a múzeum munkatársai ástak a leletek szintjére, ahol rögtön kiderült, hatalmas
jelentőségű, késő bronzkori tárgyakról van szó. Ezért értesítették dr. V. Szabó Gábort és
dr. Váczi Gábort, az ELTE bronzkincskutató csapatából, akik másnap csatlakoztak hozzájuk,

és már velük együtt bontották ki a tárgyakat. A kincs még őrzi valódi titkát, hiszen a
restaurálás előtt állnak, de az az ötven tárgy – kardok, kardtöredékek, tokos és szárnyas
balta, lószerszámdíszek és -ékszerek, egy tokos véső, valamint egy lemezes edény
töredéke, aminek egy érdekes, öntött, háromágú villás füle van – azt jelzi, hogy már a
bronzkorban is volt élet a környéken.
elteonline.hu - 2020.10.17.
Sikerrel szerepeltek a TDK-n a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék hallgatói
Október 15-én online formában rendezte meg az ELTE Társadalomtudományi Kar
szombathelyi Savaria Gazdálkodástudományi Tanszéke a Tudományos Diákköri
Konferencia házi fordulóját. Egy első, egy második és két harmadik helyezés, valamint két
különdíj – így zárta október 15-én az ELTE Társadalomtudományi Kar szombathelyi Savaria
Gazdálkodástudományi Tanszéke a helyi TDK-t, ami az Országos Tudományos Diákköri
Konferencia házi fordulóját jelenti.
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/17/sikerrel-szerepeltek-a-tdk-n-a-savariagazdalkodastudomanyi-tanszek-hallgatoi/
hvg.hu - 2020.10.17.
Hogyan működik a csúcskategóriás könyvdiplomácia?
Hollandia konkrétan löki ki az irodalmát a világba, mert tudja, hogy ez ‘kulturális tőke’, jót
tesz egy ország nimbuszának, ha sokat fordítanak tőle – fogalmazza meg a lényeget
Réthelyi Orsolya, az ELTE Néderlandisztika Tanszékének vezetője. Minden szál a holland
irodalmi alaphoz vezet. A Letterenfonds szisztematikusan képezi az adott célország
fordítóit, például nagyvonalú ösztöndíjakkal juthatnak ki a magyar fordítók Hollandiába.
https://hvg.hu/elet/20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia
magyarnemzet.hu - 2020.10.17.
Eötvös Loránd – ifjú költő a Budai-hegyek alatt
Eötvös Lorándról, az ismert fizikusról, politikusról és akadémikusról talán kevesen tudják,
hogy ifjú korában verseket írt, méghozzá nem is rosszakat. Összes, eddig ismeretlen
költeménye most egy kötetben jelent meg Ahol virág, madár megértenek – Báró Eötvös
Loránd versei és fordításai címmel. A könyvet a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár
és Információs Központban mutatták be.
https://magyarnemzet.hu/kultura/eotvos-lorand-ifju-kolto-a-budai-hegyek-alatt8825036/

muszaki-magazin.hu - 2020.10.17.
Mérnökhallgatók versenye 2020
A Techtogether, különböző műszaki felsőoktátási intézmények hallgató-csapatainak
megszerezett verseny az Ipar 4.0 témakörre fókuszál az Ipar Napjain. (…) A koronavírusjárványból kifolyólag az Ipar Napjai kiállítást októberben tartjuk, ennek ellenére a
megmérettetés nem maradt el tavasszal, hanem online bizonyíthatták tudásukat a
mérnökhallgatók. A 2020-as Techtogether – GTE – Ipar Napjai versenyt a Szombathelyi
Gépész nyerte.
https://www.muszaki-magazin.hu/2020/10/17/techtogether/
napidoktor.hu - 2020.10.17.
A sajnálat ellentmondásos érzelem
Az ELTE kutatói szerint érzelmeink a marginalizáltak iránt másképp értelmezhetők és más
következményekkel járnak eltérő csoportközi helyzetekben. Cselekvésre azok esetében
motiválnak, akik a jogaik érvényesítésében és gazdasági értelemben is hátrányokat
szenvednek el a társadalomban.
https://napidoktor.hu/kivul-belul/a-sajnalat-ellentmondasos-erzelem/
ujkor.hu - 2020.10.17.
Dudich Endre, a hazai állattani kutatások kimagasló személyisége
Élete céltudatosan megtervezett, célkitűzéseit valóra váltó, kiegyensúlyozott harmonikus
élet volt. Dudich Endre több mint fél évszázadot működött a magyar zoológiában mint
aktív kutató, oktató-nevelő és tudományszervező. Emlékét a Farkasréti temetőben védett
síremlék, a Baradla-barlangban emléktábla, az ELTE Természettudományi Karán róla
elnevezett tanterem, valamint szülőhelyén, Nagysallón (Tekovské Lužany) a községházán
elhelyezett emléktábla őrzi.
http://ujkor.hu/content/dudich-endre-hazai-allattani-kutatasok-kimagaslo-szemelyisege
24.hu - 2020.10.17.
A farkasok a kutyákhoz hasonlóan hiányolják az embert
Az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak a Scientific Reports folyóiratban publikált új
tanulmányából kiderül, hogy a kézzel nevelt és intenzíven szocializált felnőtt farkasok
képesek a gondozójukkal individualizált kapcsolat létrehozására – írja az ELTE weboldala.
A kutya sikerességének egyik kulcsa, hogy szoros kötelék kialakítására képes a gazdájával,
ezt szakszóval kötődésnek hívjuk. De vajon hogyan alakulhatott ki ez a fajokon átívelő
kapcsolat?
https://24.hu/tudomany/2020/10/17/farkas-kutya-gazda-hiany-etologia-elte/

beol.hu - 2020.10.16.
Titokzatos bronzkori áldozati tárgyakat találtak Békésszentandráson
Titokzatos áldozati együttesre bukkantak október elején Békésszentandrás határában a
Körös partján – számolt be hírportálunknak Szarka József, a szarvasi Tessedik Sámuel
Múzeum régésze. Megtudtuk, a leletekhez egy nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti
megfigyelés során jutottak el.
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/titokzatos-bronzkori-aldozati-targyakattalaltak-bekesszentandrason-3122806/
elteonline.hu - 2020.10.16.
Az ELTE polgárai 1. – Interjú Teiter Sárával
Új sorozatunkban nem előre egyeztetett időpontokban készítjük interjúinkat. Sőt, még a
beszélgetőpartnerünkről sem tudunk semmit: abszolút a spontaneitásé a főszerep.
Szeretnénk bemutatni, mennyire sokszínűek és érdekesek az ELTE polgárai, így a
különböző karok kampuszain sétálgatva megszólítjuk őket és interjút kérünk tőlük.
Bevallom, elképesztően izgultam, vajon találok-e egyáltalán olyan embert, aki szívesen
válaszolna a kérdéseimre.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/16/az-elte-polgarai-1-interju-teiter-saraval
kulter.hu - 2020.10.16.
Volt egyszer egy Hollywood
Tökéletes foglalatát vehetjük kézbe az amerikai filmtörténet letűnt és sajnos visszatérni
nem látszó időszakának: a Filmvilág folyóirat külső munkatársa és az ELTE Filmtudomány
Tanszékének adjunktusa, Pápai Zsolt egy őt hosszú évek óta foglalkoztató témába avatja
be olvasóit.
http://www.kulter.hu/2020/10/volt-egyszer-egy-hollywood/
magyarnemzet.hu - 2020.10.16.
Magyar gyógyszer reformálhatja meg a gyógyszeripart
Nemzetközi viszonylatban is jelentősnek számító magyar eredményekről számol be a
világ legjelentősebb élettudományi lapja, a Cell. Az ELTE TTK professzora, MálnásiCsizmadia András és kutatócsoportja olyan gyógyszerjelöltet fejlesztett ki, amely a stroke
utáni izomgörcsöket szünteti meg.
https://magyarnemzet.hu/mozaik/magyar-gyogyszer-reformalhatja-meg-agyogyszeripart-8820848/
További megjelenés:

-
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delmagyar.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-6914683
kemma.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.kemma.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-3036745/
teol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.teol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-2850229/
veol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.veol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-4118080/
duol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.duol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-3884539/
boon.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://boon.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyar-fejlesztesuizomgorcs-csokkento-gyogyszert-4643620/
baon.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.baon.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-3067318/
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bama.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.bama.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-2937514/
heol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.heol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-2939686/
feol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.feol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-4365004/
szon.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://szon.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyar-fejlesztesuizomgorcs-csokkento-gyogyszert-4270945/
szoljon.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.szoljon.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-2762536/
zaol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.zaol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-4600810/
beol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.beol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-3124732/
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haon.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://haon.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyar-fejlesztesuizomgorcs-csokkento-gyogyszert-4434784/
sonline.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.sonline.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-3337453/
vaol.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.vaol.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-4351318/
kisalfold.hu - 2020.10.17.
Embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő
gyógyszert
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyarfejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert-10341585/
origo.hu - 2020.10.16.
Forradalminak számító magyar gyógyszer kerülhet piacra
https://www.origo.hu/tudomany/20201016-uj-dimenzio-a-stroke-utaniizomgorcsok-oldasaban-videon-is-latvanyos-a-magyar-gyogyszerjelolt.html
ripost.hu - 2020.10.16.
Forradalmi magyar gyógyszer kerülhet piacra
https://ripost.hu/politik/insider/forradalmi-magyar-gyogyszer-kerulhet-piacra2616861/
szimpatika.hu - 2020.10.18.
Magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő gyógyszer készül
https://szimpatika.hu/cikkek/9776/magyar-fejlesztesu-izomgorcs-csokkentogyogyszer-keszul

semmelweis.hu - 2020.10.16.
Új megállapodás a gyógyszerészképzésről az ELTE és a Semmelweis Egyetem között
Új megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem a gyógyszerészhallgatók képzésében
hagyományosan résztvevő Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE). Az ELTE

Természettudományi Kara két természettudományos tantárgy oktatásában vesz részt
magyar, német és angol nyelven, biztosítva a gyakorlatok helyszíneit is, míg az
előadásokra mostantól a Gyógyszerésztudományi Karon, a Hőgyes Tömbben kerül sor.
https://semmelweis.hu/hirek/2020/10/16/uj-megallapodas-a-gyogyszereszkepzesrol-azelte-es-a-semmelweis-egyetem-kozott/
szeged.hu - 2020.10.16.
Zsidó önazonosság: megtalálni, újra felfedezni, ami elveszett – Breier Ádám
Szegeden
A Monarchia területen húsznál több zsinagógát tervező, mellette Szeged középületeinek
és bárpalotáinak sorát megálmodó építész neve ennek köszönhetően talán újra ismert
lehet. A Rediscover (Újrafelfedezés) program újabb állomásán a csütörtök este a Reök
Palotában Réz Anna, az ELTE Filozófia tanszékének oktatója faggatta a zsidó önazonosság
kérdéséről Breier Ádám, rendezőt, forgatókönyvírót, színészt és hamarosan debütáló írót.
https://szeged.hu/hirek/37776/zsido-onazonossag-megtalalni-ujra-felfedezni-amielveszett-breier-adam-szegeden
ujegyenloseg.hu - 2020.10.16.
Nemi egyenlőtlenségek Magyarországon
Az Új Egyenlőség magazin és a Friedrich Ebert Stiftung Budapest az őszi szezonban
közbeszélgetés-sorozatot indított a magyarországi egyenlőtlenségekről: azok osztály-,
nemi, etnikai, földrajzi, digitális vonatkozásairól. A második rendezvény október 13-án a
nemek közötti egyenlőtlenségekkel foglalkozott. Fodor Éva, a CEU Gender Studies
tanszékének oktatója és Gregor Anikó, az ELTE Társadalomtudományi Kar adjunktusa, a
berlini Freie Universität vendégkutatója, „Az egyenlőtlenségek alakulása a koronajárvány
idején Magyarországon” című tanulmány társszerzői voltak a panelbeszélgetés meghívott
vendégei.
https://ujegyenloseg.hu/nemi-egyenlotlensegek-magyarorszagon/
vasarnap.hu - 2020.10.16.
Az alsópapság a tudomány fókuszában
Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport „Papok a 18–20. századi
lokális közösségekben. Történetek találkozása" címmel konferenciát tartott. A
tudományos tanácskozás eddig kevéssé ismert történeteket, helyi eseményeket, valamint
pap és közösség közti változatos viszonyrendszereket mutatott be.
https://vasarnap.hu/2020/10/16/az-alsopapsag-a-tudomany-fokuszaban/

24.hu - 2020.10.16.
Ezek lettek idén a legjobb gimnáziumok a HVG középiskolai rangsora szerint
Az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziuma végzett a HVG legjobb száz magyarországi
gimnáziumot rangsoroló listája élén, írja a hvg.hu . A tavalyi győztes budapesti Fazekas
Mihály gimnázium a harmadik lett, míg a második helyen a budapesti Eötvös Gimnázium
végzett.
http://24.hu/belfold/2020/10/16/hvg-kozepiskolai-rangsor-2020-legjobb-gimnaziumok/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

dailynewshungary.com - 2020.10.18.
These are the best Hungarian high schools in 2020
https://dailynewshungary.com/these-are-the-best-hungarian-high-schools-in2020/
Népszava - 2020.10.17. (4. oldal)
Élen a fővárosi gimnáziumok
hrportal.hu - 2020.10.16.
Ezek a legjobb magyar gimnáziumok a HVG szerint
https://www.hrportal.hu/hr/ezek-a-legjobb-magyar-gimnaziumok-a-hvg-szerint20201016.html
index.hu - 2020.10.16.
Tíz budapesti és egy veszprémi gimnázium került a HVG középiskolai toplistájára
https://index.hu/belfold/2020/10/16/10_budapesti_es_egy_veszpremi_gimnazium
_kerult_a_hvg_kozepiskolai_toplistajara/
napi.hu - 2020.10.16.
Ezek Magyarország legjobb gimnáziumai 2020-ban
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gimnazium-lista-hvg.715717.html
penzcentrum.hu - 2020.10.16.
Itt az új rangsor: ezek Magyarország legjobb gimnáziumai 2020-ban
https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-az-uj-rangsor-ezek-magyarorszaglegjobb-gimnaziumai-2020-ban.1104260.html
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.10.16.
Az ország legjobb gimnáziumai: idén egy vidéki iskola fért be a bővített első tízbe
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/az-orszag-legjobb-gimnaziumai-idenegy-videki-iskola-fert-be-a-bovitett-elso-tizbe/
atv - 2020.10.16.
Az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziuma végzett a HVG legjobb száz magyarországi
gimnáziumot rangsoroló listájának élén

-

-

http://www.atv.hu/videok/video-20201016-deli-hirado-2020-10-16
nyugat.hu - 2020.10.16.
A hatodik helyen a Bolyai a HVG legjobb vidéki gimnáziumainak listáján
https://www.nyugat.hu/cikk/a_hatodik_helyen_vegzett_iden_a_bolyai_a_hvg_listaja
n
eduline.hu - 2020.10.16.
Taroltak a vidéki iskolák a legjobb gimnáziumok rangsorában
http://eduline.hu/kozoktatas/20201017_HVG_rangsor

24.hu - 2020.10.16.
Magyar áttörés lendítheti előre a rákkutatást
Az ELTE biológus hallgatói olyan módszer kifejlesztésén dolgoznak, amely többek között
a myeloma multiplex rákos megbetegedés nyomonkövetését és a kezelés hatékonyságát
hivatott segíteni. 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.
https://24.hu/tudomany/2020/10/16/daganatos-betegseg-rak-elte-biologia-kutatok-bsejtek-tumor/
Nők Lapja - 2020.10.20. (64,65,66. oldal)
Kamala Harris igazsága
Dr. Magyarics Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének oktatója rámutat: Biden annak
ellenére kérte fel a szenátorasszonyt alelnöknek, hogy Harris az előválasztáson élesen
bírálta őt, amiért a kilencvenes években az igazságügyi bizottság elnökeként nem védte
meg azt a jogászt, akit egy főbírójelölt szexuálisan zaklatott. A kinevezést nyilván politikai
szempontok vezérelték: már korábban elkötelezte magát amellett, hogy színes bőrű nőt
választ majd maga mellé, ráadásul míg Biden a keleti Delaware államból jön, Harris – aki
népszerű a nők és a kisebbségek körében – a nyugati parton él, ami földrajzilag is
kiegyensúlyozza az elnök-alelnök párost.
markamonitor.hu - 2020.10.20.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
Az e-Hódot a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann
Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. A BEBRAS-kezdeményezés célja, hogy
felkeltse a diákok érdeklődését az informatika iránt, feloldja esetleges negatív
előítéleteiket és megmutassa a szakmában lévő lehetőségeket. Tavaly világszerte közel

2,8 millió diák vett részt a versenyen, itthon pedig 202 magyarországi iskola 27.702 diákja
vett részt a feladatok megoldásában az interneten keresztül.
https://markamonitor.hu/2020/10/20/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

hirek.prim.hu - 2020.10.19.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/10/19/mar_lehet_regisztralni_magyarorszag_legna
gyobb_informatikai_versenyere
blikk.hu - 2020.10.19.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/informatika-verseny-magyarorszag/37lrjlr
bdpst24.hu - 2020.10.19.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://bdpst24.hu/2020/10/19/mar-lehet-regisztralni-magyarorszaglegnagyobb-informatikai-versenyere/
delmagyar.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.delmagyar.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszaglegnagyobb-informatikai-versenyere-6924544/?utm_source=rssfeed
beol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.beol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-3135028/
kemma.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.kemma.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszaglegnagyobb-informatikai-versenyere-3045667/
veol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.veol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4127332/
szoljon.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.szoljon.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszaglegnagyobb-informatikai-versenyere-2771908/
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-
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-

-

feol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.feol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4374931/
boon.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://boon.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4654282/
bama.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.bama.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-2946094/
haon.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://haon.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4445224/
sonline.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.sonline.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszaglegnagyobb-informatikai-versenyere-3347716/
vaol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.vaol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4361842/
kisalfold.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.kisalfold.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszaglegnagyobb-informatikai-versenyere-10351161/
duol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.duol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-3892648/
szon.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://szon.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4280935/
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-

-

-

-

baon.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.baon.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-3077137/
zaol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.zaol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-4611847/
heol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.heol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-2949295/
teol.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.teol.hu/digitalia/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere-2859781/
hrglobe.hu - 2020.10.21.
Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb informatikai versenyére
https://hrglobe.hu/pro_kontra/mar-lehet-regisztralni-magyarorszag-legnagyobbinformatikai-versenyere/

24.hu - 2020.10.20.
Így változik a kutyák személyisége a korral
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, írja az MTI.
https://24.hu/otthon/2020/10/20/kutyak-szemelyisegvaltozas-korosodas/
autopro.hu - 2020.10.19.
Magyarország legjobb járműépítő egyetemi csapatai ismét versenybe szállnak
A hetedik alkalommal megrendezendő versenyre a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemről, Eötvös Loránd Tudományegyetemről, Széchenyi István
Egyetemről, Neumann János Egyetemről, a Miskolci Egyetemről, a Szegedi
Tudományegyetem Mérnöki Karáról és az Óbudai Egyetemről érkeznek csapatok.
https://autopro.hu/techtogether/magyarorszag-legjobb-jarmuepito-egyetemi-csapataiismet-versenybe-szallnak/423968

elteonline.hu - 2020.10.19.
Kultúrák hídja: az USA és Magyarország párbeszéde a művészetben
Egy év ünnepeihez kapcsolódó hagyományok, történetek. A program előadója Csorba
Eszter Zsuzsanna, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének doktorandusz hallgatója, oktatója.
Fő kutatási területe az amerikai kultúra.
http://elteonline.hu/kultura/2020/10/19/kulturak-hidja-az-usa-es-magyarorszagparbeszede-a-muveszetben/
További megjelenés:
-

kultura.hu - 2020.10.19.
Kultúrák hídja – USA és Magyarország párbeszéde a művészetben
https://infovilag.hu/az-ujsagiro-archivumabol-kallodo-ertekek/

nlc.hu - 2020.10.19.
Magyarországon az ellátórendszer tehetetlen a függőségekkel szemben – Ki segít
az alkoholista szülők gyerekeinek?
„Ellentmondás, magány, a társadalom szerepe – ez a három dolog mutatja meg jól, amit
a szerhasználó nők világáról érdemes tudni – mondta Káló Zsuzsa, az ELTE Pszichológiai
Intézet docense, aki szerint míg a várandós nők felé erős preventív üzenet fogalmazódik
meg az alkoholfogyasztás magzatra káros hatásaival kapcsolatban, addig a női
egyenjogúságra építve számos marketingkampány foglalkozott azzal, hogy a dohányzás
hogyan lehet jelképe a női szabadságnak.
https://nlc.hu/lelek/20201019/alkoholista-szulok-gyerekei-fogado-konferencia/
pharmaonline.hu - 2020.10.19.
Új megállapodás a gyógyszerészképzésről
Új megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem a gyógyszerészhallgatók képzésében
hagyományosan részt vevő Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE). Az ELTE
Természettudományi Kara két természettudományos tantárgy oktatásában vesz részt
magyar, német és angol nyelven, biztosítva a gyakorlatok helyszíneit is, míg az
előadásokra mostantól a Gyógyszerésztudományi Karon, a Hőgyes Tömbben kerül sor.
http://pharmaonline.hu/cikk/uj_megallapodas_a_gyogyszereszkepzesrol
zetapress.hu - 2020.10.19.
Novemberi e-Hód
Az e-Hódot a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann
Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. A BEBRAS-kezdeményezés célja, hogy

felkeltse a diákok érdeklődését az informatika iránt, feloldja esetleges negatív
előítéleteiket és megmutassa a szakmában lévő lehetőségeket.
http://www.zetapress.hu/belfold/115621
Computerworld - 2020.10.21. (6. oldal)
Járványügyi normák
Az ELTE Szociálpszichológia Tanszék munkatársai a járvány során négy alkalommal is
megkérdezték a lakosság véleményét a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
intézkedésekről. A nem reprezentatív felmérés legutóbbi szakaszának adatfelvételéből az
látszik, hogy a kutatás résztvevői a korlátozásokat többnyire helyénvalónak ítélték. A
kérdőív kitöltői leginkább akkor követték a bevezetett szabályokat, ha azokat értelmesnek
és hatékonynak érezték.
Fejér Megyei Hírlap - 2020.10.21. (9. oldal)
Régészeti megﬁgyelés...
Régészeti megﬁgyelés során végzett felderítésen két szarvasi múzeumbarát fémkereső
egy egészen különleges késő bronzkori kincsegyüttesre bukkant Békésszentandrás
határában – adta hírül az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének blogja, az
Ásónyomon.
Vas Népe - 2020.10.21. (8. oldal)
Mars: 15 éve nem látott közelségben
A vörös bolygó nagyjából 26 havonta kerül a mostanihoz hasonló helyzetbe a Földdel,
távolságuk azonban mindig változik: mindkettő elliptikus pályán mozog. – Ha
geometriailag képzeljük el, akkor ilyenkor a Föld a Nap és a Mars között helyezkedik el,
így a vörös bolygó pontosan a Nappal szembeni oldalon látszik – tudjuk meg Kovács
Józseftől, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársától.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.10.21.
Mars: 15 éve nem látott közelségben
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mars-15-eve-nem-latott-kozelsegben4359805/

Vas Népe - 2020.10.21. (4. oldal)
Nyolc egyetemista ismertette kutatásainak eredményeit

Új lendületet kapott ebben az esztendőben a hallgatói tudományos munka az ELTE SEK
Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékén. A napokban egy – online megrendezett – házi
konferencián három szekcióban nyolc hallgató ismertette kutatásainak eredményeit,
annak reményében, hogy továbbjutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
videk.ma - 2020.10.21.
A gyerekek is látják hogyan vezetnek a szüleik
Elgondolkodtató eredménnyel zárult a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
videópályázata,
amelyet
iskoláskorú
gyermekek
részére
hirdetett
meg
közlekedésbiztonsági témakörben, „Hogyan vezetnek a szüleid?” címmel. (…) A
középiskolások munkái között Cserkuti Péter, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 9.
osztályos diákja videóját találta a zsűri, míg a második helyre Szabó-Mravik Szabolcs, a
szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 12. osztályos tanulója, a harmadikra pedig
Nagy Levente, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
9. osztályos diákja került.
http://videk.ma/2020/10/a-gyerekek-is-latjak-hogyan-vezetnek-a-szuleik-iskolasgyermekek-nyertes-videoit-mutattak-be/
További megjelenés:
-

civilhetes.net - 2020.10.20.
A gyerekek is látják, hogyan vezetnek a szüleik
https://www.civilhetes.net/a-gyerekek-is-latjak-hogyan-vezetnek-a-szuleik

hvg.hu - 2020.10.20.
A boldogság inkább a személyiségünktől függ, mint a körülményeinktől
Az elmúlt években egész iparág épült a boldogságfétisre, ami néha leegyszerűsítéseket,
nem egyszer alapvető félreértéseket okoz. Nagy Henriett pszichológus, az ELTE
adjunktusának új könyve segíti a tisztánlátást. Interjú a szerzővel, aki a következő HVG
Extra Pszichológia Szalon vendége lesz.
https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20201020_A_boldogsag_inkabb_a_szemelyisegunkt
ol_fugg_mint_a_korulmenyeinktol
origo.hu - 2020.10.20.
Lehet már nevezni az ország legnagyobb informatikai versenyére
Az e-Hódot a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann
Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. A BEBRAS-kezdeményezés célja, hogy

felkeltse a diákok érdeklődését az informatika iránt, feloldja esetleges negatív
előítéleteiket és megmutassa a szakmában lévő lehetőségeket.
https://www.origo.hu/techbazis/20201019-ehod-2020-nevezes-informatikaiverseny.html
14.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.10.20.
A Radnóti az ország legjobb gimnáziuma
A HVG minden évben összeállítja az ország 100 legjobb gimnáziumának listáját. Az idei
rangsor az Oktatási Hivatal adatbázisából származó, 2018/2019-es tanév adatai alapján
készült. A 100-as lista különböző szempontok alapján rangsorolja a gimnáziumokat. A
tizes toplista első helyén idén a zuglói ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és
Gyakorló Gimnázium végzett. A 6. helyen is zuglói iskola szerepel: a Szent István
Gimnázium.
https://14.kerulet.ittlakunk.hu/suli-ovi/201020/radnoti-az-orszag-legjobb-gimnaziuma
További megjelenés:
-

Rádió1 Hírek 6:30 - 2020.10.20
A budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája
kozepsuli.hu - 2020.10.20
Megtudtok, melyik a 10 legjobb magyarországi gimnázium!
https://kozepsuli.hu/megtudtok-melyik-10-legjobb-magyarorszagi-gimnazium/

24.hu - 2020.10.20.
Magyar műhold fogja vizsgálni a gravitációs hullámokat
Az idei fizikai Nobel-díjasok eredményei adják a csíráját annak az új kísérletnek, amelynek
keretében az Európai Űrügynökség a gravitációs hullámok észlelésére a világűrbe tervez
egy gravitációs hullám-detektort - számolt be Frei Zsolt Széchenyi-díjas fizikus, az ELTE
TTK Fizikai Intézetének igazgatója, aki hozzátette, hogy az ELTE 3 éven belül mini
műholdak fellövését tervezi a gravitációs hullámok lokalizációja céljából.
https://24.hu/tudomany/2020/10/20/magyar-muhold-elte-lisa-gravitacios-hullamok/
tv2 - Tények Plusz - 2020.10.20.
Napok alatt hónapokat öregszik egy amerikai nő egy betegség miatt
Megszólaló: Vellai Tibor tanszékvezető, ELTE Genetikai Tanszék
https://tenyek.hu/tenyek/348266_tenyek-plusz-adas-2020.-oktober-.html

Népszava - 2020.10.22. (12. oldal)
Virággal az erőszak ellen
Közös virágültetést szervezett kedd délután a Dohány utcai zsinagóga előtti Herzl Tivadar
térre a Szembenézés Alapítvány az október végén, több ezer magyar fiatallal induló
európai oktatási projektje, a Krókusz Projekt keretében. (...) Az alapítvány öt évvel ezelőtt
az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet közreműködésével az írországi Holocaust
Education Trust Ireland 2005-ben indított kezdeményezéséhez csatlakozva indította el a
magyar projektet.
Hvg - 2020.10.22. (13. oldal)
Topsulik
A HVG által készített idei középiskolai rangsorban az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziuma
végzett az első helyen, de dobogós lett a budapesti Eötvös és Fazekas Gimnázium is. Az
első tízbe egy, az első húszba viszont már hét vidéki gimnázium is bekerült. Minden
megyének van reprezentánsa a legjobb százban, igaz, négy megyéből – Baranya, Nógrád,
Somogy és Tolna – csak egy-egy iskola.
Zalai Hírlap - 2020.10.22. (1,3. oldal)
Trianon óta száz év telt el
Murber Ibolya, az ELTE történésze az Ausztria és Magyarország közti területek
hovatartozását vette górcső alá, jelezve: a helyzet specialitását az is adja, hogy úgy került
magyar terület Burgenlandhoz, hogy nem foglalta el előzőleg osztrák katonai alakulat.
-

-

-

autoszektor.hu - 2020.10.21.
A gyerekek is látják, hogyan vezetnek a szüleik - véget ért a NÚSZ Zrt.
videópályázata
https://www.autoszektor.hu/hu/content/gyerekek-latjak-hogyan-vezetnekszuleik-veget-ert-nusz-zrt-videopalyazata
trendfm.hu - 2020.10.21.
A gyerekek is látják, hogyan vezetnek a szüleik
https://trendfm.hu/cimlap/a-gyerekek-is-latjak-hogyan-vezetnek-a-szuleik-14738
vaskarika.hu - 2020.10.21.
A gyerekek is látják, hogyan vezetnek a szüleik - Bolyais diák is a pályázat díjazottjai
között
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19532/

elteonline.hu - 2020.10.21.
Siklósi Gergely adta át az idei ELTE sportösztöndíjakat
Október 15-én az ELTE BTK Kari Tanácstermében Siklósi Gergely, az ELTE Sport Arca,
világbajnok párbajtőröző (Bp. Honvéd), illetve az ELTE és sportegyesülete, a BEAC
képviselői adták át az ELTE Sportösztöndíjakat. Vonzó szabadidős sportprogramokat és a
sokoldalú egyetemi élet motorját jelenti az ELTE sportösztöndíjas rendszere.
http://elteonline.hu/sport/2020/10/21/siklosi-gergely-adta-at-az-idei-eltesportosztondijakat/
elteonline.hu - 2020.10.21.
Változatos programokkal és a BEAC edzőivel jön az ELTE Dolgozói Sporthét
Október 26. és október 30. között online egyhetes rendezvényként szervezi meg dolgozói
sportnapját az ELTE Karrierközpont és Sportiroda a BEAC-cal együttműködésben. 2020.
október 26-30. között kerül megrendezésre a Dolgozói Sporthét ami egyben egy
szabadidősport dolgozói pontgyűjtő verseny. A járványügyi helyzetre való tekintettel a
Dolgozói Sporthét rendkívüli formában kerül megrendezésre.
http://elteonline.hu/sport/2020/10/21/valtozatos-programokkal-es-a-beac-edzoiveljon-az-elte-dolgozoi-sporthet/
elteonline.hu - 2020.10.21.
Szerinted hány nyelven beszélnek a siketek és nagyothallók? – Beszámoló a Lang
Skills Erasmus+ projektzárójáról
Az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék nem kisebb dologra vállalkozott, mint
hogy egy nemzetközi projekt keretében siket és nagyothalló egyetemi hallgatók
nyelvtanulási tapasztalatait vizsgálja.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/10/21/szerinted-hany-nyelven-beszelnek-asiketek-es-nagyothallok-beszamolo-a-lang-skills-erasmus-projektzarojarol/
femina.hu - 2020.10.21.
Magyar kutatóorvosok találmánya segíthet a stroke-on átesett betegeknek: célzott
gyógyszert fejlesztenek az izomgörcsre
Magyar kutatóorvosok találmánya segíthet a stroke-on átesett betegeknek: célzott
gyógyszert fejlesztenek az izomgörcsre - Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar
fejlesztésű izomgörcs-csökkentő gyógyszert. (...) A gyógyszert az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Motor Farmakológia Kutatócsoportja fejlesztette ki MálnásiCsizmadia András vezetésével.
https://femina.hu/egeszseg/uj-izomgorcs-csokkento-gyogyszer/

hirek.prim.hu - 2020.10.21.
Ingyenes informatikai alkotószakkörök gyerekeknek
Az informatika, a digitális eszközök nyújtotta lehetőségek iránt érdeklődő gyerekeknek
ingyenes alkotószakkörök indulnak hétköznap délutánonként az ELTE Informatikai Karán.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/10/21/ingyenes_informatikai_alkotoszakkorok_gyerekekn
ek
szimpatika.hu - 2020.10.21.
Hogyan változik a kutyák személyisége az életük során?
Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen
csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak 3 éves kor után lohad le, míg a
problémamegoldási képesség körülbelül 6 éves korig nő, utána nem változik – fedezték
fel az ELTE Etológia Tanszék és a bécsi Clever Dog Lab munkatársai 217 border collie négy
évet átölelő vizsgálata során.
https://szimpatika.hu/cikkek/9789/hogyan-valtozik-a-kutyak-szemelyisege-az-eletuksoranzalamedia.hu - 2020.10.21.
Magyarország és Zala megye útja Trianonig
A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából rendeztek tudományos konferenciát
a város dísztermében. A rendezvény – melyre az ország különböző pontjáról érkeztek
előadók – egy TOP pályázatnak köszönhetően valósult meg. (...) Szarka László történész a
cseh és szlovák államalapításról (1914-18) beszélt, dr. Hornyák Árpád történész (Pécsi
Tudományegyetem) a Jugoszláv egység kialakulásáról, dr. Murber Ibolya történész (ELTE)
a békeszerződést megelőző osztrák-magyar határvitákról és Burgerland elcsatolásáról
szólt
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/egyszervolt/magyarorszag-es-zala-megye-utjatrianonig

