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medicalonline.hu - 2020.11.09.
Génjeink az életkorunkról is vallanak
Az ELTE TTK kutatói olyan innovatív megoldást dolgoztak ki, amellyel az emberi DNS-ből
megállapíthatóvá válik az életkor. A metódusnak komoly haszna lehet a biomarkerkutatásban és az öregedés lassítását célzó eljárások megítélésében is. Az ELTE Innovatív
Kutatója díjat idén Vellai Tibor, az ELTE Genetika Tanszék vezetője és Sturm Ádám, a
tanszék tudományos munkatársa vehetik át az öregedési folyamatért felelős molekuláris
károsodások vizsgálata terén végzett munkájuk elismeréseként.
http://medicalonline.hu/cikk/genjeink_az_eletkorunkrol_is_vallanak
További megjelenés:
-

napidoktor.hu - 2020.11.07.
Génjeink az életkorunkról is vallanak
https://napidoktor.hu/noi-egeszseg/genjeink-az-eletkorunkrol-is-vallanak/

ecolounge.hu - 2020.11.08.
„A víz maradjon ott, ahová esik!”
Kajner Péter, az ELTE humánökológia szakának oktatója szerint a homokhátságot érintő
elsivatagosodás problémája a magyar folyószabályozási gyakorlatig, a folyó és az árterek
közti kapcsolat eltűnéséig vezethető vissza. Magyarország aszálytérképén nagy vörös folt
jelzi az Alföld és a Tisza vidékén húzódó száraz területeket. Kajner szerint pár évtized
múlva ez a vörös folt a Dél-Dunántúltól egész Északkelet-Magyarországig fog húzódni,
ha nem teszünk valamit.
http://ecolounge.hu/nagyvilag/a-viz-maradjon-ott-ahova-esik-valtozasra-van-szuksega-hazai-vizgazdalkodasban
tudomanyplaza.hu - 2020.11.08.
Amit a kutya és az ember lát – Hogy lát téged a kutyád, és te őt?
Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, addig a kutyák a fajtársakra
érzékenyek. Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember
agya eltérően súlyozza a vizuális információkat másokról. Az egyedülálló kutatás

eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és
evolúciós fejlődését. Az ELTE etológusainak kutatásában kutyák vettek részt.
https://tudomanyplaza.hu/amit-a-kutya-es-az-ember-lat-hogy-lat-teged-a-kutyad-este-ot/
Petőfi Népe - 2020.11.09. (5. oldal)
Programsoroló
A Bánk bán és a történelmi valóság címmel dr. Körmendi Tamás, az ELTE BTK Történeti
Intézetének tanszékvezető egyetemi docense tart előadást.
24.hu - 2020.11.08.
Így hatott a koronavírus Budapest levegőminőségére
Az ELTE kutatói megvizsgálták, milyen hatása volt a COVID-19 járvány első hullámában
tett intézkedéseknek Budapest levegőminőségére. A légkörkémiai folyamatokat
tanulmányozva kimutatták, hogy a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és az aeroszol
részecskék számának koncentrációja csökkent, a szálló por koncentrációja nem változott,
az ózon viszont növekvő tendenciát mutatott.
https://24.hu/tudomany/2020/11/08/koronavirus-covid-19-levegominoseg-szmogbudapest/
További megjelenés:
-

-

raketa.hu - 2020.11.07.
Így hatott a koronavírus-járvány tavasszal a budapesti levegő minőségére
https://raketa.hu/igy-hatott-a-koronavirus-jarvany-tavasszal-a-budapesti-levegominosegere
qubit.hu - 2020.11.06.
Így változott Budapest levegője a pandémia első hullám alatt
https://qubit.hu/2020/11/06/igy-valtozott-budapest-levegoje-a-pandemia-elsohullam-alatt

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.11.07. (8, 9. oldal)
Pontosabbá válhat az extrém helyzetek előrejelzése
Magyar kutatók újszerű szimulációs módszerekkel vizsgálták a lehetséges folyamatokat.
Az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport és a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy Európában az évszázad
végére növekedhet az időjárás változékonysága.
További megjelenés:

-

magyarnemzet.hu - 2020.11.07.
Klímaváltozás – Pontosabbá válhat az extrém helyzetek előrejelzése
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/katasztrofak-evszazada-8911451/

Népszava melléklet - 2020.11.07. (3. oldal)
Londoni levél – Szatócsok népe
Bevallom, nekem ez ínyemre van. Szívesebben vagyok „vevő” a pénzemért, mint „kedves
utasunk”. Örömmel jelentem, hogy kicsiben már Budapesten is megjelent ez a szemlélet,
ugyanis a BKV főbb vonalain angolul is elhangzanak az információk, melyeket ELTE-s
kolléganőm, Rachel Appleby okos hangján hallhatunk.
További megjelenés:
-

nepszava.hu - 2020.11.07.
Kentaurbeszéd – Nádasdy Ádám: Londoni levél – Szatócsok népe
https://nepszava.hu:443/3098248_kentaurbeszed--nadasdy-adam-londoni-level-szatocsok-nepe

Vas Népe - 2020.11.07. (1,3. oldal)
Képzés
A városházán tegnap aláírt háromoldalú együttműködési megállapodással újabb öt évre
szerződéses megerősítést nyert az ELTE szombathelyi duális gépészmérnökképzésének
léte.
egy.hu - 2020.11.07.
„Engem a diagnózis felvértezett azzal a tudással, hogy nem vagyok rossz anya” –
élet egy autista gyerekkel
Sándor Judittal, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tanultunk együtt, csak míg
én szurdopedagógiai szakon, ő autizmus szakon képezte magát. Ivánról, az autizmussal
élő kisfiáról már akkor is sokat hallottam, és amikor elsodort bennünket egymástól az élet,
én követtem az életüket Facebook-oldalukon. Imádtam, ahogyan Ivánról mesél, ahogyan
megosztja a vicces pillanataikat, a kisfiú vicces elszólásait. Azért kerestem meg őt, hogy
meséljen kicsit arról, hogy milyen egy család élete egy autista gyermekkel.
https://egy.hu/szocio/engem-a-diagnozis-felvertezett-azzal-a-tudassal-hogy-nemvagyok-rossz-anya-elet-egy-autista-gyerekkel-108161

napidoktor.hu - 2020.11.07.
A pozitív élmények feldolgozása erőt ad
F. Lassú Zsuzsa, az ELTE Neveléstudományi Tanszék oktatója és Pálinkóné Várszegi Andrea
doktorandusz vizsgálata szerint az úgynevezett savoring nagy jelentőséggel bírhat a
daganatos megbetegedések komplex terápiájában is.
https://napidoktor.hu/kivul-belul/a-pozitiv-elmenyek-feldolgozasa-erot-ad/
tudomanyplaza.hu - 2020.11.07.
Fehérjék szerkezetkutatása új módszerrel
Az ELTE kutatói egyedülálló, kutatásokat forradalmasító módszert dolgoztak ki a nehezen
kristályosodó fehérjék atomi szintű szerkezetvizsgálatában. Nyitray László professzor, a
Biokémiai Tanszék vezetőjének kutatócsoportja új felfedezésről számolt be, amely a
fehérjék atomjainak minél hatékonyabb meghatározását tűzte ki célul.
https://tudomanyplaza.hu/feherjek-szerkezetkutatasa-uj-modszerrel/
nyugat.hu - 2020.11.06.
Aláírták a duális gépészmérnök-képzés további működéséről szóló szerződést
Szombathelyen
Az önkormányzat, az ELTE és 13, a képzésben részt vevő cég írta alá a megállapodást.
Szombathely jövője szempontjából kiemelkedően fontos, hogy megmaradjon a
gépészmérnök-képzés - mondta Nemény András polgármester a szerződés ünnepélyes
aláírásakor.
https://www.nyugat.hu/cikk/szerzodes_elte_onkormanyzat_vallalatok_gepeszkepzes_szo
mbathely
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.11.07.
Gépészmérnökképzés: aláírták a megállapodást
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gepeszmernokkepzes-alairtak-amegallapodast-4405183/

Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.11.07.
Még az idén megalakul az ELTE űrtudományi centruma
Megszólaló: Frei Zsolt igazgató, ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=11&m
nap=07&mora=18&mperc=30

elteonline.hu - 2020.11.06.
A Magyar Tudomány Ünnepe a PPK-n: Pandémia, születésnap és előadások széles
tárháza
Az idei ünnepség mottója a „Jövőformáló Tudomány”, kiemelve a tudomány
rendszerközpontú szemléletét, mely biztosítja a tudomány stabilitását. Az ELTE
Pszichológia és Pedagógiai Kar hét programot is szervez az ünnepség keretein belül. Az
első, egy Professzor Dr. Németh András születésnapjára rendezett német és angol nyelvű
workshop, már sikeresen le is zajlott november 4-én, szerdán.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/06/a-magyar-tudomany-unnepe-a-ppk-npandemia-szuletesnap-es-eloadasok-szeles-tarhaza/
elteonline.hu - 2020.11.06.
Az ELTE polgárai 2. – Interjú Eszik Adriennel
Bár a maszk miatt nem láttam sokat az arcából, kisugárzása, mosolygó szemei miatt
egyből szimpatikussá vált számomra. Meg is kérdeztem, készíthetek-e vele egy rövid
interjút. Nem hezitált sokat, legnagyobb örömömre igent mondott, így Az ELTE polgárai
sorozatunk második részének keretein belül hadd mutassam be Eszik Adriennt, elsőéves
közösségszervezés szakos hallgatót!
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/06/az-elte-polgarai-2-interju-eszik-adriennel/
mandiner.hu - 2020.11.06.
„A fehér nők és a munkások fordultak vissza a demokraták felé”
Megszólaló: Magyarics Tamás, az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszékének egyetemi tanára
https://mandiner.hu/cikk/20201106_elnokvalasztas_usa_kulfold_mandiner_podcast
octogon.hu - 2020.11.06.
Visszakapja kupoláját a Műegyetem és az ELTE jogi karának épülete
Kormányhatározat jelent meg a háború során megsemmisült tetődíszek helyreállításáról.
A kormány programot indít, hogy a budapesti épültek háborúban megsemmisült
„tetőidomait” helyreállítsák.
https://www.octogon.hu/epiteszet/kupolat-kap-a-muegyetem-es-az-elte-jogi-karanakepulete/
További megjelenés:
-

Figyelő - 2020.11.12. (24, 26. oldal)
„Visszatérhetnek” a régi kupolák

origo.hu - 2020.11.06.
Találtak valamit, ami befolyásolja a csapadék mennyiségét
A munka az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai
Intézetének (FGI), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak
együttműködésével folytatott projekten belül zajlott, a Magyar Tudományos Akadémia
Kiválósági Együttműködési Programjának finanszírozásában. Emellett az adatok
értelmezésében társszerzőként részt vett Prof. Dr. Silvia Frisia is, aki az ausztráliai
Newcastle University kutatójaként az MTA meghívására érkezett az FGI-be, vendégkutatói
minőségben.
https://www.origo.hu/tudomany/20201106-magyar-kutatok-talaltak-valamit-amibefolyasolja-a-csapadek-mennyiseget.html
pcworld.hu - 2020.11.06.
A novemberi PC World mindenkiből tudatos vásárlót farag
Még tavasszal kezdett nagyszabású kutatásba az ELTE Pszichológiai Intézete a
GameStarral közösen, minek célja egy átfogó játékmotivációs modell kialakítása volt.
Ennek roppant tanulságos eredményét ismertetjük több felvonásban. Bár azt hinnénk, az
ilyesmi nem kerüli el az ember figyelmét, a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan mondhatni
"észre sem veszik" mennyit költenek havonta különféle digitális szolgáltatásokra. Még jó,
hogy megvan a módja a kiadások racionalizálásának.
https://pcworld.hu/pcwlite/a-novemberi-pc-world-mindenkibol-tudatos-vasarlot-farag286599.html
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.11.06.
Görögországban szerdán 2646 új fertőzöttet regisztráltak
Megszólaló: Fokász Nikosz egyetemi tanár, ELTE BTK
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-november-06-pentek-060013866
Magyar Nemzet - 2020.11.10. (1, 2, 3, 4. oldal)
Korlátozások védik Magyarországot
Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai Tanszékének vezetője lapunknak elmondta, hogy
az innováció a Szegedről származó Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai
Egyetem volt professzora nevéhez fűződik.

Észak-Magyarország - 2020.11.10. (1, 7. oldal)
Sajátosan választanak
A hét végén kiderült, hogy Joe Biden nyerte a választási küzdelmet az USA elnöki
posztjáért. Az amerikai elnökválasztás után a választási rendszer sajátosságairól, az
eredményről kérdeztük Magyarics Tamást, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének
vezetőjét.
ma.hu - 2020.11.10.
Hálózatos módszerrel kutatták a madárének komplexitását magyar tudósok
Hálózatos módszerrel kutatták az örvös légykapón a madárének komplexitását az ELKH
Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai Csoportjának és az ELTE Állatrendszertani
és Ökológiai Tanszék Viselkedésökológiai Csoportjának tudósai. Az eredmények a
Behavioral Ecology folyóiratban jelentek meg.
http://www.ma.hu/tudomany/354060/Halozatos_modszerrel_kutattak_a_madarenek_ko
mplexitasat_magyar_tudosok?place=srss
További megjelenés:
-

-

-

-

-

Kelet-Magyarország - 2020.11.10. (8. oldal)
Komplex a madarak éneke
index.hu - 2020.11.10.
Hálózatelemzéssel vizsgálták a madáréneket magyar kutatók
https://index.hu/techtud/2020/11/10/halozatelemzessel_vizsgaltak_a_madareneke
t_magyar_kutatok/
delmagyar.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.delmagyar.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjakmagyar-tudosok-6969090
szoljon.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.szoljon.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3044329/
bama.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.bama.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-2985220/
heol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.heol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3161491/
teol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.teol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3240085/
haon.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://haon.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4493908/
boon.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://boon.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4704967/
feol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.feol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4422262/
kemma.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.kemma.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3484777/
duol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.duol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3931921/
veol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.veol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4170598/
baon.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.baon.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3368932/
vaol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.vaol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4410094/
kisalfold.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.kisalfold.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjakmagyar-tudosok-10392768/
beol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.beol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3442228/
szon.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://szon.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4327417/
zaol.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.zaol.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-4663759/
sonline.hu - 2020.11.09.
A madárének komplexitását kutatják magyar tudósok
https://www.sonline.hu/egyperces/a-madarenek-komplexitasat-kutatjak-magyartudosok-3679918/
bumm.sk - 2020.11.09.
Hálózatos módszerrel kutatták a madárének komplexitását
https://www.bumm.sk/turmix/2020/11/09/halozatos-modszerrel-kutattak-amadarenek-komplexitasat
magyarnemzet.hu - 2020.11.09.
Magyar tudósok kutatják a madarak énekének komplexitását
https://magyarnemzet.hu/mozaik/magyar-tudosok-kutatjak-a-madarakenekenek-komplexitasat-8926664/
hirado.hu - 2020.11.09.
A korral érik a madárcsicsergés
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/11/09/a-korral-erik-amadarcsicserges
origo.hu - 2020.11.09.
A madarak énekének egyik titkát fejthették meg magyar kutatók

-

-

-

-

-

https://www.origo.hu/tudomany/20201109-halozatos-modszerrel-igyekeznekmegerteni-a-madarenek-komplexitasat-a-kutatok.html
pecsma.hu - 2020.11.09.
Nem is gondolnátok, mennyi mindent jelent a madárének
https://www.pecsma.hu/zoldzona/nem-is-gondolnatok-mennyi-mindent-jelenta-madarenek/
agrotrend.hu - 2020.11.09.
Hálózatos módszerrel kutatták a madárének komplexitását magyar tudósok
https://www.agrotrend.hu/hireink/halozatos-modszerrel-kutattak-a-madarenekkomplexitasat-magyar-tudosok
hir.ma - 2020.11.09.
Hálózatos módszerrel kutatták a madárének komplexitását magyar tudósok
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/halozatos-modszerrel-kutattak-amadarenek-komplexitasat-magyar-tudosok/765001
webradio.hu - 2020.11.09.
Hálózatos módszerrel kutatták a madárének komplexitását magyar tudósok
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/halozatos-modszerrel-kutattak-amadarenek-komplexitasat-magyar-tudosok
qubit.hu - 2020.11.09.
A madarak éneke folyamatosan változik egész életükben
https://qubit.hu/2020/11/09/a-madarak-eneke-egyenileg-es-folyamatosanvaltozik-egesz-eletukben

ma.hu - 2020.11.10.
Az ELTE etológusai azt vizsgálták, felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait
Az ELTE etológusai legújabb kutatásukban azt vizsgálták, hogy a kutyák külön tudják-e
választani a saját és a gazdájuk szándékait. Vizsgálatuk eredményei szerint egyelőre nincs
bizonyíték arra, hogy a kutyák elérnék a másfél éves gyerekek "szándéktulajdonítási
képességének" szintjét. Bár a kutyák észreveszik, melyik tárgyat szeretné megszerezni a
gazdájuk, csak a saját kedvencüket viszik oda hozzá - olvasható az ELTE közleményben.
http://www.ma.hu/tudomany/354061/Az_ELTE_etologusai_azt_vizsgaltak_felismerike_a_k
utyak_a_gazdajuk_szandekait?place=srss
További megjelenés:
-

Bors - 2020.11.10. (17. oldal)
Tudta-e, hogy a kutyák
elmeolvasásban

14
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embergyerekek
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Észak-Magyarország - 2020.11.10. (16. oldal)
Az számít, amit akarnak
kemma.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.kemma.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3485392/
boon.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://boon.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4705672/
zaol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.zaol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4664869/
haon.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://haon.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4494799/
sonline.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.sonline.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3680500/
kisalfold.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.kisalfold.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait10393520/
baon.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.baon.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3369562/
delmagyar.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.delmagyar.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajukszandekait-6969922/
bumm.sk - 2020.11.09.
Felismerik a kutyák a gazdájuk szándékait?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.bumm.sk/turmix/2020/11/09/felismerik-a-kutyak-a-gazdajukszandekait
szoljon.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.szoljon.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3044890/
duol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.duol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3932557/
bama.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.bama.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait2986048/
heol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.heol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3162145/
teol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.teol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3240964/
origo.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.origo.hu/tudomany/20201109-az-elte-etologusai-azt-vizsgaltakfelismerike-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait.html
beol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.beol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait3443029/
feol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.feol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4423159/
vaol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
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-

-

https://www.vaol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4410994/
veol.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.veol.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4171600/
szon.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://szon.hu/egyperces/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait4328104/
magyarnemzet.hu - 2020.11.09.
Ön szerint a kutyák ki tudják találni gazdájuk szándékait?
https://magyarnemzet.hu/mozaik/on-szerint-a-kutyak-ki-tudjak-talalni-gazdajukszandekait-8927318/
femina.hu - 2020.11.09.
Érti a kutya, hogy mit akar tőle a gazdi?
https://femina.hu/terasz/kutya-erti-a-gazdat/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.11.09.
Felismerik-e a kutyák a saját és gazdájuk szándékait?
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/az-elte-kutatoi-azt-vizsgaltak-felismerike-a-kutyak-a-sajat-es-gazdajuk-szandekait/
dehir.hu - 2020.11.09.
Az ELTE etológusai azt vizsgálták, felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait
https://www.dehir.hu/bulvar/az-elte-etologusai-azt-vizsgaltak-felismerik-e-akutyak-a-gazdajuk-szandekait/2020/11/09/
webradio.hu - 2020.11.09.
Az ELTE etológusai azt vizsgálták, felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/az-elte-etologusai-azt-vizsgaltakfelismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait
alon.hu - 2020.11.09.
Hiába minden, a kutyák valójában nem értik meg a gazdájuk szándékait
https://www.alon.hu/tudomany/2020/11/hiaba-minden-a-kutyak-valojaban-nemertik-meg-a-gazdajuk-szandekait
qubit.hu - 2020.11.09.
A kutyák elmeolvasásban a 14 hónapos embergyerekek szintjén vannak
https://qubit.hu/2020/11/09/a-kutyak-elmeolvasasban-a-14-honaposembergyerekek-szintjen-vannak

-

kozepsuli.hu - 2020.11.09.
Hat a kutyákra a gazdi érzelemkifejezése
https://kozepsuli.hu/hat-kutyakra-gazdi-erzelemkifejezese/

alapjarat.hu - 2020.11.09.
Nem is a gépjármű forgalom okolható a rossz levegőminőségért?
A koronavírus-járvány első hullámában, március vége és május közepe között már volt
példa hasonló intézkedések bevezetésére. Ebben az időszakban jelentősen csökkent a
gépjárműforgalom. Az ELTE TTK Kémiai Intézetben működő Budapest Aeroszol Kutató és
Oktató Platform Laboratóriumának kutatói megvizsgálták a korlátozások
levegőminőségre gyakorolt hatásait. A felmérésből kiderült, hogy jelentősen csökkent a
kulcsfontosságú légszennyező anyagok koncentrációja Budapesten.
https://alapjarat.hu/aktualis/nem-gepjarmu-forgalom-okolhato-rossz-levegominosegert
elteonline.hu - 2020.11.09.
Online Karriernapot szervez az ELTE Karrierközpont
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Karrierközpont online karriernapot tart 2020.
november 19-20-án 13:00 és 18:00 óra között! Az idei évben is megrendezi az ELTE
Karrierközpont a Karriernapot, sőt, idén ki sem kell mozdulnunk ahhoz, hogy részt
vehessünk a programon, ugyanis a rendezvény a járványügyi helyzetre való tekintettel
online, a Microsoft Teams-en kerül lebonyolításra.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/09/online-karriernapot-szervez-az-eltekarrierkozpont
elteonline.hu - 2020.11.09.
Száraz November
Az ELTE PPK és a Kék Pont Alapítvány új kampányt indítanak, amelynek célja a mértékletes
alkoholfogyasztásra való figyelemfelhívás. Hazánkban is évről évre egyre többen
csatlakoznak ahhoz a kihíváshoz, hogy az ősz utolsó hónapjának beköszöntével egy
hónapon keresztül megpróbálják mellőzni az alkoholos italok fogyasztását.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/09/szaraz-november/
elteonline.hu - 2020.11.09.
Programajánló – Mi várható a héten a Magyar Tudományok Ünnepén?
Novemberben tartja az MTA a Magyar Tudományok Ünnepét, melynek keretein belül
számos izgalmas előadással várják ezen a héten is az érdeklődőket az Akadémia oldalán,
illetve annak Youtube csatornáján. Az előadássorozat vezérfonala idén a „jövőformáló

tudomány”, és ennek megfelelően az Akadémia különböző, szinte sci fi-be illő témákat
gyűjtött össze az ünnepre. A programok leírása, illetve az előadások időpontjaira
vonatkozó részletek itt tekinthetőek meg.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/09/programajanlo-mi-varhato-a-heten-amagyar-tudomanyok-unnepen/
hiros.hu - 2020.11.09.
Árvácskával nyitott a SZÍN-TÁR
11. alkalommal vette kezdetét a SZÍN-TÁR találkozó Kecskeméten vasárnap délután. A
rangos színházi seregszemlén hazai és határon túli színészképző intézmények személyes
és online módon vesznek részt. (…) A színházi előadások mellett az ELTE Filmtudományi
Tanszakja diplomafilmekkel mutatkozik be.
https://hiros.hu/kultura/szinhaz/arvacskaval-nyitott-a-szin-tar
hirtv.hu - 2020.11.09.
Kacskovics Imre: A korlátozó intézkedések működnek, csökkentik a fertőzötteknek
a számát
Az egyetemi oktatásban azt gondolom, hogy felkészültünk erre, ha úgy tetszik, már
gyakoroltunk tavasszal - mondta Kacskovics Imre, immunológus, az ELTE
Természettudományi Karának dékánja.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-a-korlatozo-intezkedesekmukodnek-csokkentik-a-fertozotteknek-a-szamat-2511473
index.hu - 2020.11.09.
Örülnek a pedagógusok az iskolazárnak
Ezek után egyelőre az is jó kérdés, hogy mi lesz azokkal a középiskolákkal, amelyek nem
pusztán 14 év feletti diákokat oktatnak. Ilyen például az ELTE Trefort Gimnáziuma, ahol
minden diák hatosztályos évfolyamra jár, így az iskolának az alsó két évfolyama jelenléti
oktatásban marad – tudtuk meg Csapodi Zoltántól, a Trefort igazgatójától.
https://index.hu/belfold/2020/11/09/kozepiskola_bezaras/
szimpatika.hu - 2020.11.09.
Az életkorunkról valló gének
Az ELTE Innovatív Kutatója díjat idén Vellai Tibor, az ELTE Genetika Tanszék vezetője és
Sturm Ádám, a tanszék tudományos munkatársa vehetik át az öregedési folyamatért
felelős molekuláris károsodások vizsgálata terén végzett munkájuk elismeréseként.
https://szimpatika.hu/cikkek/9887/az-eletkorunkrol-vallo-genek

További megjelenés:
-

weborvos.hu - 2020.11.09.
Az emberi DNS-ből megállapíthatóvá válik az életkor
https://weborvos.hu/hirek/az-emberi-dns-bol-megallapithatova-valik-az-eletkor263151

Blikk - 2020.11.11. (2. oldal)
Farkaskutyákkal érkezik a Fehér Házba az új elnök
Természetesen sok a kivétel, én is találkoztam rengeteg barátságos német juhászkutyával.
Több száz gazda és kutya személyiségét összevetve azt találjuk, hogy hasonlítanak
egymásra, főként a szorongást és a társaság iránti igényt tekintve – mondta a Blikknek
Kubinyi Enikő etológus, az ELTE kutatója, aki felhívta a figyelmet, hogy a képzettség, a
tartási körülmények sokszor erősebben hatnak, mint a fajtajelleg.
További megjelenés:
-

blikk.hu - 2020.11.10.
Ugatástól lesz hangos az Ovális iroda: farkaskutyákkal érkezik a Fehér Házba az új
elnök
https://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/joe-biden-ket-kutyaval-erkezik-feherhazba/7hsjjvv

Metropol - 2020.11.11. (12. oldal)
Robothal segített a kutatásban
Több egyetemmel és intézettel összefogva robothalak segítségével vizsgálták a rajban
úszó halak mozgását az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatói. Az eredmények
bizonyították azt a korábbi feltevést, hogy a halak energiát spórolnak a rajban úszással.
További megjelenés:
-

magro.hu - 2020.11.10.
Robothalak
használatával
vizsgálták
a
halak
rajban
úszásának
energiafelhasználását
https://www.magro.hu/agrarhirek/robothalak-hasznalataval-vizsgaltak-a-halakrajban-uszasanak-energiafelhasznalasat/

Sportime Magazin - 2020.11.11. (14, 15. oldal)
Prof. dr. Kiss Ádám: Fizikusi tevékenységem mellett továbbra is szeretném segíteni
a felsőoktatás és a sport kapcsolatát
Prof. dr. Kiss Ádám nyolc éven át irányította elnökként a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetséget (MEFS). (…) „Összességében a magyar fővárosban tartott Fórumra 104
országból bejelentkezett közel 2500 résztvevőjével a MEFS, és a házigazda Testnevelési
Egyetem is jelesre vizsgázott” – zárta értékelőjét prof. dr. Kiss Ádám, aki az ELTE
fizikusaként dolgozik tovább.
g7.hu - 2020.11.11.
Nem fog megszűnni a hálapénz csak azért, mert az orvosok többet keresnek
Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem és az ELTE oktatója volt a
megkérdezett szakértők közül a leginkább szkeptikus a hálapénz visszaszorításának
esélyeivel kapcsolatban. „Azzal, hogy a béreket megemelik, a kiváltó okokat nem szüntetik
meg. Szerintem meg fogják találni a szereplők a módját, hogy olyan diszkréten oldják
meg az átadás-átvételt, hogy megmaradjon a hálapénz a rendszerben” – mondta.
https://g7.hu/kozelet/20201111/nem-fog-megszunni-a-halapenz-csak-azert-mert-azorvosok-tobbet-keresnek/
További megjelenés:
-

-

weborvos.hu - 2020.11.12.
Emiatt nem szűnik meg a hálapénz
https://weborvos.hu/lapszemle/emiatt-nem-szunik-meg-a-halapenz-263217
medicalonline.hu - 2020.11.12.
Egyelőre nem fog megszűnni a hálapénz
http://medicalonline.hu/cikk/egyelore_nem_fog_megszunni_a_halapenz

boon.hu - 2020.11.10.
Csak a véghajrában dőlt el a verseny
A hét végén kiderült, hogy Joe Biden nyerte a választási küzdelmet az USA elnöki
posztjáért. Az amerikai elnökválasztás után a választási rendszer sajátosságairól, a jelöltek
programjáról, az eredményről kérdeztük Magyarics Tamást, az ELTE Amerikanisztika
Tanszékének vezetőjét. „Ha valamelyik jelölt nem fogadja el az eredményt, akkor
újraszámlálást kérhet az adott államban, vagy annak kivizsgálását, hogy történt-e
valamilyen visszaélés a szavazatok összegyűjtésénél és összeszámolásánál.
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/csak-a-veghajraban-dolt-el-a-verseny-4706449/

budaorsiinfo.hu - 2020.11.10.
Hálózatos módszerrel kutatták a madárének komplexitását magyar tudósok
Hálózatos módszerrel kutatták az örvös légykapón a madárének komplexitását az ELKH
Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai Csoportjának és az ELTE Állatrendszertani
és Ökológiai Tanszék Viselkedésökológiai Csoportjának tudósai. Az eredmények a
Behavioral Ecology folyóiratban jelentek meg.
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/11/10/halozatos-modszerrel-kutattak-amadarenek-komplexitasat-magyar-tudosok/
További megjelenés:
-

librarius.hu - 2020.11.10.
Megvizsgálták, mi mindent rejt a madarak hangja
https://librarius.hu/2020/11/10/megvizsgaltak-mi-mindent-rejt-a-madarakhangja/

elteonline.hu - 2020.11.10.
„Mozogni kell, annyit, amennyi jólesik, és jó érzéssel tölt el minket!” – Beszámoló
Dr. Köteles Ferenc Gábor előadásáról
November 3-án kora este elindult az ELTE Karrierközpont ÉletútON című előadássorozata. Mint ahogy már beszámoltunk róla, az előadások célja, hogy az egyetem
dolgozóinak és hallgatóinak is segítséget nyújtson a hétköznapjaikban, munkájukban, az
egyetemen tapasztalható kihívásokban, és mindeközben önmaguk megismeréséhez is
közelebb jussanak.
http://elteonline.hu/sport/2020/11/10/mozogni-kell-annyit-amennyi-jol-esik-es-joerzessel-tolt-el-minket-beszamolo-dr-koteles-ferenc-gabor-eloadasarol/
infodebrecen.hu - 2020.11.10.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait? Az ELTE etológusai legújabb kutatásukban
azt vizsgálták, hogy a kutyák külön tudják-e választani a saját és a gazdájuk szándékait.
Vizsgálatuk eredményei szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a kutyák elérnék a
másfél éves gyerekek "szándéktulajdonítási képességének" szintjét.
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajukszandekait-2020-11-10-150740
További megjelenés:

-

-

-

-

-

-

-

infopapa.hu - 2020.11.10.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.infopapa.hu/hirek/olvas/permalink:felismerik-e-a-kutyak-agazdajuk-szandekait-2020-11-10-150740
infonyiregyhaza.hu - 2020.11.10.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:felismerik-e-a-kutyak-agazdajuk-szandekait-2020-11-10-150740
magyarmezogazdasag.hu - 2020.11.10.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/10/felismerik-e-kutyak-gazdajukszandekait
infoesztergom.hu - 2020.11.10.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:felismerik-e-a-kutyak-agazdajuk-szandekait-2020-11-10-150740
infotatabanya.hu - 2020.11.10.
Felismerik-e a kutyák a gazdájuk szándékait?
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:felismerik-e-a-kutyak-agazdajuk-szandekait-2020-11-10-150740
forestpress.hu - 2020.11.10.
Ön szerint a kutyák ki tudják találni gazdájuk szándékait?
http://forestpress.hu/hu/index.php/allati/35314-on-szerint-a-kutyak-ki-tudjaktalalni-gazdajuk-szandekait-mti
kidsnews.hu - 2020.11.10.
A kutyák észreveszik melyik tárgyat kedveli a gazdájuk
https://kidsnews.hu/2020/11/a-kutyak-eszreveszik-melyik-targyat-kedveli-agazdajuk/

Hvg - 2020.11.12. (5,90. oldal)
Bán Zsófia író
Angol–francia–portugál nyelv és irodalom szakon 1981-ben végzett az ELTE-n, utána a
Mafilmnél lett rendezőasszisztens, 1985-től 1989-ig az MTA aspiránsa volt, 35 éve tanít az
ELTE-n, 2001-től az amerikanisztikai tanszék docense. Esszéi angolszász mintára
személyes jellegűek. Szépirodalmi műveit sok nyelvre lefordították. Lehet lélegezni! Című
novellafüzére Ausztriában egy hónapig vezette az ORF listáját. Idén az Év Gyerekkönyve
díjat nyerte el Vagánybagoly és a harmadik Á – avagy mindenki lehet más című meséjével.

bdpst24.hu - 2020.11.12.
A járvány miatt otthonról is be lehet kapcsolódni
A járványhelyzetre tekintettel az e-Hódra nem csak iskolai informatikai tanóra, szakköri
foglalkozás keretében, hanem otthonról is bekapcsolódhatnak a diákok november 20-áig.
Az e-Hódot a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann
Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. Tavaly világszerte közel 2,8 millió diák,
itthon pedig 202 magyarországi iskola 27.702 diákja vett részt a feladatok megoldásában
az interneten keresztül.
https://bdpst24.hu/2020/11/12/a-jarvany-miatt-otthonrol-is-be-lehet-kapcsolodni/
demokrata.hu - 2020.11.12.
Barátságban a baktériumokkal
Varga Szilárd Sándor munkatársaival az ELTE Növényélettani, Növényszervezettani, illetve
Mikrobiológia tanszékein kezdte meg a kutatásokat a kilencvenes években,
együttműködve az akkor még Kertészeti Egyetemmel, majd létrehozott 2006-ban egy
önálló kutató-fejlesztő céget, ez azonban nem élte túl a 2008-as válságot, így most egyéb
biotechnológiai projekt tudományos igazgatójaként dolgozik.
https://demokrata.hu/tudomany/baratsagban-a-bakteriumokkal-311288/
Pesti Hírlap - 2020.11.11. (12. oldal)
A palimadarak csajozáshoz csiszolják az énektudásukat
Egy új magyar tanulmány szerint amellett, hogy egy madárfajon belül az egyes példányok
éneke más és más, ez még a korukkal is változik – írja a qubit.hu.Az Ökológiai
Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai Csoportjának és az ELTE Állatrendszertani és
Ökológiai Tanszék Viselkedésökológiai Csoportjának kutatói készítették el a tanulmányt,
amelyben az örvös légykapó hímeket figyelték meg.
blikk.hu - 2020.11.11.
Magyar és amerikai kutatók jöttek rá először: ilyen hatással van ránk a koronavírus
miatti szorongás
Az ELTE PPK Affektív Pszichológiai Tanszékénekén dolgozók és az amerikai Mayo Klinika
elsőként ismerte fel, hogy a járványtól való félelemnek és a rendkívüli helyzet okozta
szorongásnak komoly egészségügyi következményei lehetnek a páciensek és az
egészségügyi szakemberek számára.
https://www.blikk.hu/eletmod/egeszseg/covid-19-stressz-ppk-mayo/h4w3nn4

elteonline.hu - 2020.11.11.
Három perc hírnév: ELTE-snek is szurkolhatunk a FameLab elődöntőjében
Magyarországot az ELTE Etológia tanszék doktorandusza, Vékony Kata képviseli A kutyák
szociális élete című előadásával. A közönségszavazás egy-egy napig tart az adott
elődöntő után, így Katára november 13-áig lehet szavazni, két másik versenyzővel együtt,
rangsorolva lehet elküldeni preferenciánkat.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/11/harom-perc-hirnev-elte-snek-isszurkolhatunk-a-famelab-elodontojeben/
hazipatika.com - 2020.11.11.
Kiderült, a kutyák így olvasnak a gondolatainkban
Vajon külön tudják-e választani a kutyák saját és gazdájuk szándékait? Legújabb
kutatásukban erre igyekeztek választ találni az ELTE etológusai.
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutya_cukisag/kiderult_a_kutyak_
igy_olvasnak_a_gondolatainkban/20201110133624
kronikaonline.ro - 2020.11.11.
Esélytelen a fordítás
Pennsylvaniában azt kifogásolták, hogy a megfigyelőiket nem engedték be a választási
irodákba, ezt sem tudták hitelt érdemlően bizonyítani – mondta a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatója. Magyarics szerint inkább a szavazatok
újraszámolására van esély egyes államokban.
https://kronikaonline.ro/kulfold/eselytelen-a-forditas-n-romania-esetebenfolytonossag-magyarorszag-eseteben-vitak-varhatoak-biden-elnoksege-idejen
innoteka.hu - 2020.11.13.
Másképpen látjuk egymást
A kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat. Míg az
emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző – fedezték fel az
ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói. A kutatásban olyan kutyák vettek részt, akiket gazdájuk
bevonásával tanítottak meg arra, hogy éber állapotban, rögzítés nélkül, mozdulatlanul
feküdjenek az MR-szkennerben.
https://www.innoteka.hu/cikk/maskeppen_latjuk_egymast.2155.html

innoteka.hu - 2020.11.13.
Durva hidegbetörésekre számíthatunk
Az Északi-sark fölötti légnyomás ingadozásáról tudjuk, hogy kaotikus folyamat,
meglehetősen nehéz előre jelezni az alakulását. Még nehezebb annak a kérdésnek a
megválaszolása, hogy miként hat a klímaváltozás a sarki légköri folyamatokra. Az MTA–
ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, valamint a Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont munkatársai ennek a kérdésnek jártak utána.
https://www.innoteka.hu/cikk/durva_hidegbetoresekre_szamithatunk.2156.html
innoteka.hu - 2020.11.13.
Izzás felsőfokon
„Az előző generációt bizonyos szinten megnyomorították a körülmények, mi hálásak
lehetünk, hogy ilyen szabad világban élünk. Nekik korlátozottan álltak rendelkezésre
erőforrások, nekünk minden adott, a tehetségünktől függ, hogy mit érünk el” – nyilatkozta
magazinunknak Málnási-Csizmadia András biológus, az ELTE egyetemi tanára, akit előző
interjúalanyunk, Puskás László ajánlott figyelmünkbe.
https://www.innoteka.hu/cikk/izzas_felsofokon.2151.html
delmagyar.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
Az e-Hódot a BEBRAS nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny részeként
tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann Társaság az ELTE Informatikai Karával
közösen.
https://www.delmagyar.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-6975627
További megjelenés:
-

-

-

szoljon.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.szoljon.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3050239/
szon.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://szon.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-a-legnagyobbinformatikai-versenybe-4334863/
zaol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.zaol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-4672042/
baon.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.baon.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3375634/
nool.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.nool.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3564409/
haon.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://haon.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-a-legnagyobbinformatikai-versenybe-4501327/
kisalfold.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.kisalfold.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-10399555/
teol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.teol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3246820/
feol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.feol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-4429933/
sonline.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.sonline.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3685627/
beol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.beol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3449380/
veol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.veol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-4178260/
duol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.duol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3939046/
bama.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.bama.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-2991460/
boon.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://boon.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-a-legnagyobbinformatikai-versenybe-4712578/
kemma.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.kemma.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3490750/
heol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.heol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-3167428/
vaol.hu - 2020.11.12.
Otthonról kapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb informatikai versenybe
https://www.vaol.hu/digitalia/otthonrol-kapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-informatikai-versenybe-4417132/
dehir.hu - 2020.11.12.
Otthonról is bekapcsolódhatnak a diákok az ország legnagyobb informatikai
versenyébe
https://www.dehir.hu/belfold/otthonrol-is-bekapcsolodhatnak-a-diakok-azorszag-legnagyobb-informatikai-versenyebe/2020/11/12/
magyarnemzet.hu - 2020.11.12.
A járványhelyzetre tekintettel az e-Hódra otthonról kapcsolódhatnak
https://magyarnemzet.hu/digitalia/a-jarvanyhelyzetre-tekintettel-az-e-hodraotthonrol-kapcsolodhatnak-8941559/

-

hirek.prim.hu - 2020.11.12.
Otthonról is bekapcsolódhatnak a diákok az ország legnagyobb informatikai
versenyébe
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/11/12/otthonrol_is_bekapcsolodhatnak_a_diakok_a
z_orszag_legnagyobb_informatikai_versenyebe

felelosszulokiskolaja.hu - 2020.11.12.
Kinek való és mire megoldás az alternatív iskola?
„Ha történeti szempontból vizsgáljuk a kérdést, az 1920-as években jelent meg a
reformpedagógia – élén a Waldorffal – átfogó koncepciókkal, mögötte filozófiai,
teológiai tartalommal, gyerekképpel, tananyaggal. A ‘60-as, ‘70-es években induló
alternatív iskolák egyrészt ezekből a reformmozgalmakból szemezgettek, másrészt
szemléletükben szorosan kötődtek a korszak diákmozgalmaihoz is. Ekkoriban kezdték
ezeket alternatív iskoláknak nevezni, de manapság az alternatív fenntartású, tehát a nem
állami, nem egyházi és nem önkormányzati iskolákat szoktuk alternatívnak nevezni” –
mondta Kopp Erika neveléstörténész, az ELTE PPK Pedagógusképzés Kutatócsoport tagja.
https://felelosszulokiskolaja.hu/egyeb/kinek-valo-es-mire-megoldas-az-alternativiskola-2
qubit.hu - 2020.11.12.
Mit tanulhatunk abból, ami a németekkel történt a második világháború után?
A november 17-i Közös utakon című konferencián neves német előadók taglalják a
migrációs narratívák témáját a Goethe Intézet és az ELTE Magyarországi Németek Kutatási
Központja szervezésében, a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) november 16-17i konferenciája pedig a társadalmi mobilitás sokféle aspektusával – migrációval,
egyenlőtlenségekkel, az integráció lehetőségeivel – foglalkozik.
https://qubit.hu/2020/11/12/mit-tanulhatunk-abbol-ami-a-nemetekkel-tortent-amasodik-vilaghaboru-utan
webradio.hu - 2020.11.12.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai egy nemzetközi
projektben
A világ különböző pontjain élő hat border collie méri össze tudását az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) etológusainak nemzetközi kutatási projektjében. Az élőben
közvetített tudományos kísérletben a kutyák szótanulási képességét vizsgálják a kutatók.
A Genius Dog Challenge november 11-től december 16-ig tart és hat, szóértésben

különösen tehetséges kutya méri össze tudását élő közvetítéseken - mondta el az MTInek Miklósi Ádám, az Etológia Tanszék vezetője.
https://webradio.hu/hirek/bulvar/a-kutyak-szotanulasi-kepesseget-vizsgaljak-az-elteetologusai-egy-nemzetkozi-projektben
További megjelenés:
-

-

-

-

-

forestpress.hu - 2020.11.12.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai egy nemzetközi
projektben
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/35321-a-kutyak-szotanulasikepesseget-vizsgaljak-az-elte-etologusai-egy-nemzetkozi-projektben-mti
index.hu - 2020.11.12.
Kutyazseniket versenyeztetnek az ELTE etológusai
https://index.hu/techtud/2020/11/13/kutyazseniket_versenyeztetnek_az_elte_etol
ogusai/
hvg.hu - 2020.11.12.
Magyar kutatók döntik el, melyik kutya érti a legjobban az emberi szavakat
https://hvg.hu/tudomany/20201112_elte_kutya_felmeres_verseny_border_collie_g
enius_dog_challenge
szabadmagyarszo.com - 2020.11.12.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai
https://szabadmagyarszo.com/2020/11/12/a-kutyak-szotanulasi-kepessegetvizsgaljak-az-elte-etologusai/
24.hu - 2020.11.12.
Kutyákat versenyeztetnek a magyar kutatók
https://24.hu/tudomany/2020/11/13/kutyak-tanulasi-kepessege-border-collie/

Krónika - 2020.11.11. (1,8. oldal)
Amerika: esélytelen Trump fordítása
Arizonában azt állították, hogy nem engedtek „ezreket” szavazni, de kiderült, hogy ez nem
igaz. Pennsylvaniában azt kifogásolták, hogy a megfigyelőiket nem engedték be a
választási irodákba, ezt sem tudták hitelt érdemlően bizonyítani – mondta a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatója. Magyarics szerint inkább a szavazatok
újraszámolására van esély egyes államokban.

