2020/47. hét (november 16-22.)

Dunaújvárosi Hírlap - 2020.11.16. (5. oldal)
Generációkat tanított a szép magyar nyelvre évtizedeken át
Pásztor Bertalan, az egykori Münnich Ferenc Gimnázium tanára (ma Széchenyi István
Gimnázium) köztiszteletben álló magyar szakos tanára hatvanöt éves szakmai pályafutása
elismeréseként megkapta – az ünneprontó vírus miatt postán – az Eötvös Loránd
Tudományegyetem vasdiplomáját.
További megjelenés:
-

duol.hu - 2020.11.16.
Generációkat tanított a szép magyar nyelvre évtizedeken át
https://www.duol.hu/vezeto-hirek/generaciokat-tanitott-a-szep-magyar-nyelvreevtizedeken-at-3946324/

Új Néplap - 2020.11.16. (1,2. oldal)
Szinte életre kel a gepida harcos
Kecskeméten jövő év nyarán, Szolnokon pedig 2022 januárjában nyílik meg az a
nagyszabású kiállítás, amely az egykor élt gepida törzsek mindennapjaiba enged
bepillantást. (…) Ő egy kisgyermek volt. A fogak állapota alapján nyolc-kilenc éves lehetett.
A szemüregnél látható elváltozás azt mutatja, hogy a vérképző szerveivel lehetett
probléma, valamiféle hiánybetegsége volt – mondja a kezében tartott kis méretű
koponyáról dr. Szeniczey Tamás, az ELTE és a Magyar Természettudományi Múzeum
antropológusa a szolnoki múzeum egyik raktárhelyiségében, ahol éppen a leleteket
fotózzák a kiállítás katalógusához.
További megjelenés:
-

-

szoljon.hu - 2020.11.16.
Egyedülálló módon keltik életre a gepida harcosokat Szolnokon
https://www.szoljon.hu/kultura/helyi-kultura/egyedulallo-modon-keltik-eletre-agepida-harcosokat-szolnokon-3059353/
Petőfi Népe - 2020.11.19. (12. oldal)
Egyedülálló módszerükkel szinte életre keltik a gepida harcosokat

-

baon.hu - 2020.11.19.
Egyedülálló módszerükkel szinte életre keltik a gepida harcosokat
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/egyedulallo-modszerukkel-szinteeletre-keltik-a-gepida-harcosokat-3392860/

Vas Népe - 2020.11.16. (3. oldal)
A művészet segítséget nyújt
Ma Koós Ildikó egyetemi docens tart online előadást az ELTE SEK Közösségszerelő Műhely
rendezvénysorozatában arról, hogy a speciális igényű diákok szocializációja hogyan
támogatható művészeti tevékenységekkel.
Vas Népe - 2020.11.16. (10. oldal)
Novemberben józanul
Ha november, akkor ismét itt a Kék Pont Alapítvány és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Karának közös kampánya, melynek idén a járvány alatti józanság megtartása áll a
fókuszában.
frisss.hu - 2020.11.16.
Vasi madárkutatók: hiánypótló mű született
Tudta, hogy öt olyan madárfajt ismerünk, amelynek hazai fészkelését első alkalommal Vas
megyében bizonyították? A többi közt ez is kiderül abból az új kötetből, amelyet Gyurácz
József főiskolai tanár, az ELTE SEK Biológiai Tanszékének vezetője és Kóta András
állatorvos, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szombathelyi Helyi
Csoportjának titkárhelyettese készítettek.
https://www.frisss.hu/aktualis/vasi-madarkutatok-hianypotlo-mu-szuletett
napidoktor.hu - 2020.11.15.
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.
https://napidoktor.hu/napi-hirek/felismerik-e-a-kutyak-a-gazdajuk-szandekait/

hírTV - Híradó 7:00 - 2020.11.15.
Hét koronavírus elleni oltóanyag gyártása is előrehaladott állapotban van
Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar
https://hirtv.hu/video/242614
Vas Népe - 2020.11.14. (1,7. oldal)
Korszerű motorokat adott vasi iskoláknak az Opel Szentgotthárd motorgyár
Az elmúlt öt évben a gyár minden tanévben fogadott duális gépészhallgatókat a
szombathelyi ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézetéből. Az egyetem most négy
motorral gazdagodott, melyeket a motorszerkezettan oktatásához használhatnak.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.11.14.
Korszerű motorokat adott vasi iskoláknak az Opel Szentgotthárd motorgyár
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/korszeru-motorokat-adott-vasiiskolaknak-az-opel-szentgotthard-motorgyar-4421485/

hvg.hu - 2020.11.14.
Magyar kutatók: Nem véletlenszerű a madarak éneke, hanem különös erőfitogtatás
A tanulmányból kiderül, hogy az egyedi madárének szintaktikai felépítése nem állandó,
hanem a madár élete során folyamatosan változik, méghozzá a kor előrehaladtával egyre
hosszabb, ismétlődő hangsorozatokat találunk benne – írja közleményében az Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat (ELKH), melynek evolúciós ökológiai kutatócsoportja az ELTE
viselkedésökológiai tudósaival közösen dolgozott a vizsgálaton.
https://hvg.hu/tudomany/20201114_madarenek_komplexitasa_halozatkutatas_hangmag
assag_szekvenciak
nepszava.hu - 2020.11.14.
Közelebb jutottak a testtudat-zavarok megfejtéséhez magyar kutatók
Gumikéz illúzióval vizsgálják, mitől éljük meg sajátként a testünket, illetve mi állhat a
testélmény megbomlása mögött. Először sikerült empirikus úton kimutatnia az ELTE PPK
kutatóinak, hogy a testen belülről érkező (proprioceptív) információk feldolgozásában
mutatott egyéni különbségek szerepet játszanak a saját test megélésében – számol be az
egyetem honlapja a Cortex nevű, nemzetközi pszichológiai folyóiratban megjelent
tanulmányról.
https://nepszava.hu/3099169_kozelebb-jutottak-a-testtudat-zavarok-megfejtesehezmagyar-kutatok

profitline.hu - 2020.11.14.
Idén online rendezik meg az ELTEfesztet
A járványhelyzet miatt idén online formában rendezik meg november 18-án az
ELTEfesztet - közölte az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az MTI-vel.
https://profitline.hu/Iden-online-rendezik-meg-az-ELTEfesztet-414682
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

webradio.hu - 2020.11.14.
Koronavírus - Idén online formában rendezik meg az ELTEfesztet
https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-iden-online-formabanrendezik-meg-az-eltefesztet
vorosmartyradio.hu - 2020.11.14.
Idén online rendezik az ELTEfesztet
http://vorosmartyradio.hu/2020/11/14/iden-online-rendezik-az-eltefesztet/
index.hu - 2020.11.14.
Online tartják meg az ELTEfesztet
https://index.hu/belfold/2020/11/14/eltefeszt_online/
Retro Rádió Hírek 8:00 - 2020.11.15.
Online formában rendezik meg idén az ELTEFesztet
hirado.hu - 2020.11.14.
Ismerd meg az ELTE összes karát csupán egy kattintással
https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/11/14/ismerd-meg-az-elte-osszeskarat-csupan-egy-kattintassal
zetapress.hu - 2020.11.13.
ELTEfeszt online
http://www.zetapress.hu/kultura/116168
Klasszik Rádió – Klasszik Reggeli - 2020.11.17.
Megszólaló: Báli Bernadett főszervező, ELTEfeszt
hirek.prim.hu - 2020.11.16.
Idén online rendezik meg az ELTEfesztet
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/11/16/iden_online_rendezik_meg_az_eltefesztet
Rádió1 - 2020.11.16.
Idén online formában rendezik meg az ELTEfesztet

raketa.hu - 2020.11.14.
Magyar fejlesztésű találmány segíthet megoldani az orvosok túlterheltségét a
koronavírus alatt
Az Entremo jelenleg négy partnerrel dolgozik együtt, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel, az ELTE-Softtal, a Mohanettel, a német Intland Software-rel
valamint a holland InniTractorral, emellett az eszköz kifejlesztését tanácsadóként segíti Dr.
Bábel Tamás is, aki korábban az UNICEF magyarországi igazgatója volt.
https://raketa.hu/entremo-okoskarkoto-koronavirus-betegeknek
24.hu - 2020.11.14.
Az ember torzította el a kutyák agyát
Az első meglepetés, hogy a látszat csal, az agy nem méretarányosan változik: a nápolyi
masztiff testsúlya hiába harminc-negyvenszerese a csivaváénak, agymérete csupán a
duplája. Az ELTE Etológia Tanszékén működő, a világon egyedülálló Kutya Agy- és
Szövetbank felhasználásával a tanszék munkatársai és a Szent István Egyetem kaposvári
kampuszának kutatói digitalizált koponyák alapján rekonstruálták 24 kutyafajta és 4
vadon élő farkasféle agyát (és további több mint százon dolgoznak jelenleg is).
https://24.hu/tudomany/2020/11/14/kutya-agy-etologia-masztiff-csivava-mopsz/
Várpalotai Hírek - 2020.11.13. (1,5. oldal)
Évszázadok rejtett kincsei kerültek elő
A feltárásokat a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum megbízásából az ELTE
Régészettudományi Intézet vezette, egyetemi hallgatók, valamint múzeumi munkatársak
részvételével.
computerworld.hu - 2020.11.13.
Otthonról is bekapcsolódhatnak a diákok a legnagyobb hazai informatikai
versenyre
A járványhelyzetre tekintettel az e-Hódra nem csak iskolai informatikai tanóra, szakköri
foglalkozás keretében, hanem otthonról is bekapcsolódhatnak a diákok november 20-áig.
A versenyt tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann Társaság az ELTE Informatikai
Karával közösen.
https://computerworld.hu/karrier/otthonrol-is-bekapcsolodhatnak-a-diakok-alegnagyobb-hazai-informatikai-versenyre-286826.html
További megjelenés:

-

mmonline.hu - 2020.11.13.
Otthonról is be lehet kapcsolódni az ország legnagyobb informatikai versenyére
https://www.mmonline.hu/cikk/otthonrol-is-be-lehet-kapcsolodni-az-orszaglegnagyobb-informatikai-versenyere/

elteonline.hu - 2020.11.13.
„Fontos, hogy a belvárosban is legyen olyan sportlétesítménye az egyetemnek, ahol
elérhető közelségben van a sport” – Interjú Simon Gáborral, a BEAC igazgatójával
Simon Gáborral, a BEAC igazgatójával készítettünk interjút abból az alkalomból, hogy
Mocsai Lajos felkérte, legyen társelnöke a MEFS Sportegyesületi és Versenysport
Bizottságnak. Az interjú során beszélgettünk arról, mit jelent ez a kinevezés, milyen
hatással lesz, lehet a BEAC-ra, s általánosságban is szóba került a BEAC helyzete, és az is,
milyen az egyetemi sportélet Budapesten és a vidéki egyetemeken.
http://elteonline.hu/sport/2020/11/13/fontos-hogy-a-belvarosban-is-legyen-olyansportletesitmenye-az-egyetemnek-ahol-elerheto-kozelsegben-van-a-sport-interjusimon-gaborral-a-beac-igazgatojaval
elteonline.hu - 2020.11.13.
Járvány és az ELTE
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete újabb tájékoztatást adott ki 2020.
november 12-én. A tájékoztató dokumentum összefoglal minden olyan intézkedést, ami
az intézményt és az egyetemi polgárokat érinti a veszélyhelyzetben meghozott védelmi
intézkedések alapján. Az oktatást érintő főbb szabályozások alapján a 2020/2021-es tanév
őszi szemeszterét egyetemünk távolléti oktatási formában folytatja.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/13/jarvany-es-az-elte/
elteonline.hu - 2020.11.13.
Mi a zeneesztétika?
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 hetedik alkalom előadója Pintér Tibor volt, aki a zeneesztétika
jelentéséről és jelentőségéről beszélt a hallgatóknak.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/13/mi-a-zeneesztetika/

forbes.hu - 2020.11.13.
Magyar találmányok, szabadalmak, fejlesztések: 15 fronton a koronavírus ellen
Egy új magyar hatóanyag nemcsak a betegség súlyosbodását, hanem magát a fertőzést
is meggátolhatja. Fertőzés esetén a Covid-19 fehérjetüskéi hozzákapcsolódnak az emberi
szervezet sejtjeihez, pontosabban az ACE2 receptorhoz, és gyulladást okoznak.
https://forbes.hu/uzlet/koronavirus-magyar-fejlesztes-talalmany-szabadalom/
gondola.hu - 2020.11.13.
Trump esélyei a bírósági eljárás során
„Trump elnök és hívei már hónapok óta kifogásolják a levélszavazás széleskörű lehetővé
tételét olyanok számára is, akik ezt nem kérik, és akik tudnának a választás napján
személyesen is szavazni” – mondja lapunknak Hack Péter, az ELTE Állam- és Jogtudományi
karának tanszékvezető egyetemi tanára. „A kritika arról szól, hogy a levélszavazatokkal
sokkal könnyebb visszaélni, sokkal nagyobb a csalás lehetősége, mint a jelenléti
szavazásnál.
https://gondola.hu/cikkek/118021-Trump_eselyei_a_birosagi_eljaras_soran.html
További megjelenés:
-

mandiner.hu - 2020.11.13.
Innen szép a győzelem? – Donald Trump esélyei a bírósági eljárás során
https://mandiner.hu/cikk/20201112_innen_szep_a_gyozelem_trump_eselyei_a_bir
osagi_eljaras_soran_keszul

hirado.hu - 2020.11.13.
A végtelenbe és tovább: a világon először magyarok fogják vizsgálni az exbolygókat
Ezáltal betekintést lehetne nyerni a fiatal csillagok körüli korongokban zajló komplex
kémiai folyamatokba. Az Arielre tervezett, a látható tartományban dolgozó három
fotométer és a spektrográfok adataiból származtatható, infravörös széles sávú
fényességmérésen alapuló vizsgálatokat az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium
igazgatója, Szabó M. Gyula vezeti.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2020/11/13/a-vegtelenbe-estovabb-a-vilagon-eloszor-magyarok-fogjak-vizsgalni-az-exbolygokat
További megjelenés:
-

bama.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.bama.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program2998948/
baon.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.baon.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3384031/
beol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.beol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3458482/
boon.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://boon.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program-4720924/
delmagyar.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.delmagyar.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program6983106/
duol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.duol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3945907/
feol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.feol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program4438015/
haon.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://haon.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program-4510075/
heol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.heol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3175198/
kemma.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.kemma.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3498259/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kisalfold.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.kisalfold.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program10406898/
newtechnology.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program
https://newtechnology.hu/zold-utat-kapott-a-csfk-kozremukodesevelmegvalosulo-ariel-urtavcso-program/
sonline.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.sonline.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3692722/
szoljon.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.szoljon.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3058093/
szon.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://szon.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program-4342921/
teol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.teol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program3254347/
vaol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.vaol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program4425595/
veol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.veol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program4186591/
zaol.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program
https://www.zaol.hu/digitalia/zold-utat-kapott-az-ariel-urtavcso-program4681375/
hvg.hu - 2020.11.15.
Magyar kutatók segítségével épülhet a világ egyik legizgalmasabb űrtávcsöve

-

-

-

-

-

-

https://hvg.hu/tudomany/20201113_ariel_urtavcso_urteleszkop_exobolygok_csilla
gaszat_elkh
index.hu – 2020.11.15.
Magyar részvétellel indul az exobolygókutató Ariel-program
https://index.hu/techtud/2020/11/13/magyar_reszvetellel_indul_az_exobolygokut
ato_ariel-program/
ma.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program
http://www.ma.hu/tudomany/354266/Zold_utat_kapott_a_CSFK_kozremukodesev
el_megvalosulo_Arielurtavcsoprogram
novekedes.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program
https://novekedes.hu/hirek/zold-utat-kapott-a-csfk-kozremukodesevelmegvalosulo-ariel-urtavcso-program
webradio.hu - 2020.11.15.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/zold-utat-kapott-a-csfkkozremukodesevel-megvalosulo-ariel-urtavcso-program
24.hu - 2020.11.15.
Magyarok is építik az új exobolygóvadász távcsövet
https://24.hu/tudomany/2020/11/13/ariel-exobolygo-tavcso-magyar-reszvetelesa/
insiderblog.hu - 2020.11.17.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló exobolygó-légköröket
vizsgáló Ariel-űrtávcső-program
http://insiderblog.hu/blogzine/2020/11/17/zold-utat-kapott-a-csfkkozremukodesevel-megvalosulo-exobolygo-legkoroket-vizsgalo-ariel-urtavcsoprogram

hirtv.hu - 2020.11.13.
Simon Péter: Jobban tesszük, ha megbízunk a szakemberekben
Simon Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikusa, egyetemi tanár volt
Velkovics Vilmos műsorvezető vendége, Magyarország élőben extra című műsorunkban.
„A kormányzat megbízásából egy csoport dolgozik azon, hogy a konkrét magyarországi
adatokkal számoljon.” - jegyezte meg Simon Péter matematikus.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/simon-peter-jobban-tesszuk-ha-megbizunk-aszakemberekben-2511697

hu.euronews.com - 2020.11.13.
„Egyetlen problémám van: az utcán miért nem lehet dohányozni?" - budapestiek a
korlátozásokról
Simon Péter matematikus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára a járványterjedés
hálózaton való modellezésével foglalkozik. Munkája során az egyéni mozgásokat és
kapcsolatokat is figyelembe veszi, hogy minél pontosabb képet kapjon arról, hogyan
terjed egy kórokozó egy közösségben, és milyen módszerekkel lehet hatni erre a
terjedésre.
https://hu.euronews.com/2020/11/13/egyetlen-egy-problemam-van-az-utcan-miertnem-lehet-dohanyozni
mult-kor.hu - 2020.11.13.
Királyi adósságtörlesztés is hozzájárult Pázmány nagyszombati egyetemének
megalapításához
385 éve, 1635. november 13-án nyitotta meg kapuit Nagyszombatban (ma Trnava,
Szlovákia) a Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyetem, a mai Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) elődje.
https://mult-kor.hu/kiralyi-adossagtrlesztes-is-hozzajarult-pazmany-nagyszombatiegyetemenek-megalapitasahoz-20201113
tatabanyahirado.hu - 2020.11.13.
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.
http://tatabanyahirado.hu/a-kutyak-szotanulasi-kepesseget-vizsgaljak-az-elteetologusai-egy-nemzetkozi-projektben
További megjelenés:
-

budakeszihirado.hu - 2020.11.13.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai egy nemzetközi
projektben
http://budakeszihirado.hu/a-kutyak-szotanulasi-kepesseget-vizsgaljak-az-elteetologusai-egy-nemzetkozi-projektben

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szentendrehirado.hu - 2020.11.13.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai egy nemzetközi
projektben
http://szentendrehirado.hu/a-kutyak-szotanulasi-kepesseget-vizsgaljak-az-elteetologusai-egy-nemzetkozi-projektben
szimpatika.hu - 2020.11.13.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják egy verseny során az ELTE etológusai
https://szimpatika.hu/cikkek/9911/a-kutyak-szotanulasi-kepesseget-vizsgaljakaz-elte-etologusai
femina.hu - 2020.11.13.
Magyar kutatók tesztelik a kutyák szótanulási képességét
https://femina.hu/terasz/kutya-szotanulas/
infostart.hu - 2020.11.13.
Meddig juthatnak el a szótanulásban a kutyák? Most kiderül!
https://infostart.hu/tudomany/2020/11/15/meddig-juthatnak-el-aszotanulasban-a-kutyak-most-kiderul
Vas Népe - 2020.11.14. (16. oldal)
Szótanuló kutyák
delmagyar.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.delmagyar.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-6980638/
beol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.beol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3455431/
bama.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.bama.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-2996110/
szon.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://szon.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4340287/
duol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.duol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3943786/
boon.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://boon.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4717999/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zaol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.zaol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4678312/
sonline.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.sonline.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3690295/
baon.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.baon.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3381244/
heol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.heol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3172666/
feol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.feol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4435459/
vaol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.vaol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4422439/
kemma.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.kemma.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3495625/
szoljon.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.szoljon.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3055666/
haon.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://haon.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4507183/
teol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.teol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-3252097/
kisalfold.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.kisalfold.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-10404688/
veol.hu - 2020.11.14.
A pásztorkutyák tudnak beszélni?
https://www.veol.hu/egyperces/a-pasztorkutyak-tudnak-beszelni-4184317/

-

-

-

eduline.hu - 2020.11.14.
Szuperintelligens kutyák lepték el az ELTE egyik tanszékét
http://eduline.hu/campus_life/20201113_elte_kutyak
radio88.hu - 2020.11.14.
Kutyazseniket versenyeztetnek az ELTE etológusai
https://www.radio88.hu/kutyazseniket-versenyeztetnek-az-elte-etologusai/
Jazzy Rádió - Déli Híradó - 2020.11.13.
Magyar kutatók döntik el, melyik kutya érti a legjobban az emberi szavakat

ujegyenloseg.hu - 2020.11.13.
Miért fenntarthatatlan a politika? És milyen a fenntartható?
Az ökológiai közgazdaságtan olyan tudományterület, amely nagyon erős politikai
üzeneteket is hordoz. Az ökopolitika azonban kívül esett a főáramú politizálás mezsgyéin.
Így viszont hogyan lehet egyáltalán változást elérni? Köves Alexandra erről beszélget Lányi
András filozófus, íróval.
https://ujegyenloseg.hu/miert-fenntarthatatlan-a-politika-es-milyen-a-fenntarthato/
tv2 - Tények Plusz - 2020.11.13.
Nem fertőződnek meg olyan nagy számban a koronavírussal a nagy magasságokban
lakók azokhoz képest, mint akik alacsonyabb területeken élnek
Megszólaló: Nagy Balázs geográfus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék
https://tenyek.hu/tenyek/351233_tenyek-plusz-adas-2020.-november-13.-pentek.html
Székelyhon - 2020.11.11. (5. oldal)
Esélytelen az eredmény megfordítása
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.
Vas Népe - 2020.11.17. (2. oldal)
Az ELTE SEK maszkja
Szükségből erényt! Címmel pénzdíjas pályázatot írt ki az ELTE Savaria Egyetemi Központ
(SEK) hallgatói számára, a campus hivatalos szájmaszkjának megtervezésére.
További megjelenés:

-

vaol.hu - 2020.11.17.
Az ELTE SEK maszkja – Pályázatot írtak ki a hallgatók számára
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-sek-maszkja-palyazatot-irtakki-a-hallgatok-szamara-4428823/

hazipatika.com - 2020.11.17.
Hány szót tudnak megtanulni a kutyák?
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.
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutya_cukisag/hany_szot_tudnak
_megtanulni_a_kutyak/20201113132834
További megjelenés:
-

kanizsaujsag.hu - 2020.11.16.
A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai egy nemzetközi
projektben
https://kanizsaujsag.hu/hir/202011/a-kutyak-szotanulasi-kepesseget-vizsgaljakaz-elte-etologusai-egy-nemzetkozi-projektben

ugytudjuk.hu - 2020.11.17.
Négy motorral gazdagodott a Savaria Műszaki Intézet és a gépészmérnöki képzés
November 12-én az Opel Tudásközpontban ünnepélyes keretek között Mesics Olivia az
Opel Szentgotthárd Kft. ügyvezetője adta át a motorokat Prof. Dr. Kollár Lászlónak az ELTE
Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet Igazgatójának. A vállalat képzőközpontja a régió
egyik legnagyobb tanműhelye, ahol 2015 óta folyik duális közép- és felsőfokú gyakorlati
képzés. Az Opel Tudásközpont egyben a szombathelyi ELTE gépészmérnök-képzésének
duális gyakorlati oktatóbázisa is.
https://ugytudjuk.hu/cikk/negy-motorral-gazdagodott-a-savaria-muszaki-intezet-es-agepeszmernoki-kepzes
elteonline.hu - 2020.11.16.
„Hogy ne csak elszenvedői legyünk annak, ami az egyetemen történik, hanem
aktívan szerepet vállaljunk benne” – Interjú Dióssy Pankával, az ELTE BTK HÖK
elnökével
Dióssy Panka esztétika mesterszakos hallgató, a félév eleje óta pedig az ELTE BTK HÖK
elnöke is. Pankát terveiről és eddigi HÖK-ös útjáról kérdeztük.

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/16/hogy-ne-csak-elszenvedoi-legyunk-annak-amiaz-egyetemen-tortenik-hanem-aktivan-szerepet-vallaljunk-benne-interju-diossypankaval-az-elte-btk-hok-elnokevel
elteonline.hu - 2020.11.16.
Online KRESZ-tanfolyam az ELTE Karrierközponttal
Az ELTE Karrierközpont koordinálásával online KRESZ-tanfolyamot indít a Jó?Jó!
Autósiskola. Az aktív ELTE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kedvezményben
részesülhetnek. Az elméleti tanfolyam elvégzésének díja kezdeményre nem jogosultak
számára 25.000 forint, az aktív ELTE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkezők azonban 23.000
forintért vehetik igénybe a képzést.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/16/online-kresz-tanfolyam-az-eltekarrierkozponttal/
elteonline.hu - 2020.11.16.
Pszichológia, önkéntesség és hallgatói közélet – Interjú Diczkó Dalmával
A 2020/21-es tanévben Diczkó Dalma tölti be az ELTE PPK HÖK elnöki tisztségét. Az ELTE
PPK hallgatójaként többször volt már szerencsém Dalmával beszélgetni. Nagyon érdekes
személyiség, és mindig érezni attitűdjében a pezsgést.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/16/pszichologia-onkentesseg-es-hallgatoi-kozeletinterju-diczko-dalmaval
pestisracok.hu - 2020.11.16.
Addig nincs vége, amíg nincs vége
Az angolszász hagyomány szerint a republikánusoknak kell bebizonyítani, hogy milyen
csalások történtek az Egyesül Államokban a választás során. Amíg ez nem történik meg
addig a demokraták ártatlanok – mondta el Magyarics Tamás a Plebejus Polbeat-ben. Az
ELTE tanára szerint lelkiekben fel kell készülnünk arra, hogy Joe Bidennek hívják majd az
USA negyvenhatodik elnökét, bár Magyarics egy baseball játékost idézve azt is mondta:
„addig nincs vége, amíg nincs vége”.
https://pestisracok.hu/addig-nincs-vege-amig-nincs-vege-magyarics-tamas-es-szilvaygergely-a-plebejus-polbeatben/
valaszonline.hu - 2020.11.16.
Kiáltvány a járvány közepén: több türelmet a tudománynak!
Amikor a tudomány álláspontja megváltozik olyan egyértelműnek tűnő dolgokban is, mint
a maszkviselés, az nem anomália, nem a „béna” tudomány „lelepleződése”, hanem maga

a tudomány normális működése – figyelmeztet Hlacs Emese. A környezetkutató
folyamatelemző, aki jelenleg az ELTE mikrobiológus hallgatója, úgy véli: a korábbiakhoz
képest annyi változott csupán, hogy most látjuk azt is, ami máskor rejtve marad ebből a
működésből.
https://www.valaszonline.hu/2020/11/16/tudomany-koronavirus-hlacs-emese-publi/
24.hu - 2020.11.16.
Még a madarak énekét is megváltoztatta a koronavírus
A zaj nekik is ártalom Induljunk ki abból, hogy az emberhez hasonlóan nagyon sok állatfaj
kommunikál – persze a maga fejlettebb vagy kevésbé kifinomult módján – vokális és
vizuális jelek segítségével. Fenyeget, udvarol, riaszt, lényegében bármilyen, számára
fontos jelzést képes leadni fajtársainak hangokkal, színekkel, mozdulatokkal vagy
testtartással.
https://24.hu/tudomany/2020/11/16/koronavirus-madarak-eneke-megvaltozottzajszint-frekvencia/
Magyar Demokrata - 2020.11.18. (4,32,33. oldal)
Jó barátság, kemény szavak
Ami valójában számít – Az amerikai–magyar viszonyban külön kell választani a retorikát
és azokat az ügyeket, amelyeknek valóban tétjük van – mondja a Demokratának
Magyarics Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének professzora, rámutatva, hogy a
gazdasági kapcsolatok még Obama alatt is zavartalanok voltak a két ország közt. Változás
most sem várható, hiszen ezeknek a megromlása egyik félnek sem érdeke:
Magyarországon ma nagyjából 1500 amerikai vállalat több mint százezer munkavállalót
foglalkoztat.
Magyar Mezőgazdaság - 2020.11.18. (7. oldal)
Az energiatakarékosság titka a megfelelő időzítés
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói a Max Planck Állatviselkedéstani Intézet, a
Konstanzi Egyetem és a Pekingi Egyetem tudósaival együttműködve, robothalak
segítségével vizsgálták a rajban úszó halak mozgását.
További megjelenés:
-

magyarmezogazdasag.hu - 2020.11.17.
Az energiatakarékosság titka a megfelelő időzítés
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/17/az-energiatakarekossag-titkamegfelelo-idozites

Petőfi Népe - 2020.11.18. (12. oldal)
Bánk bánról az interneten
A Bánk bán és a történelmi valóság címmel dr. Körmendi Tamás, az ELTE BTK Történeti
Intézetének tanszékvezető egyetemi docense előadása már megtekinthető a könyvtár
honlapján, a www. bacstudastar.hu oldalon.
Tolnai Népújság - 2020.11.18. (4. oldal)
Könnyebben törhet ma utat a járvány, mint egykor
Igen aktuális témáról, Kórokozók vándorúton címmel tartott online előadást az ELTE
Embertani Tanszék adjunktusa, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani
Tárának munkatársa, dr. Hajdu Tamás kedden.
További megjelenés:
-

teol.hu - 2020.11.17.
Könnyebben törhet ma utat egy járvány, mint régen
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/konnyebben-torhet-ma-utat-egyjarvany-mint-regen-3259567/

mezohir.hu - 2020.11.18.
Az együttműködés az önző génnek is megéri
A felfedezés alapjaiban változtathatja meg az élet keletkezésének kutatását. Az ELTEkutatók elméletéről a közelmúltban jelent meg tanulmány a PLOS Genetics című szakmai
folyóiratban. Mint írják, az élet, a mai tudásunk szerint, nem képzelhető el
információtovábbítás nélkül. Az élőlényeknek már a kezdet kezdetén át kellett adniuk a
saját szervezetük felépítéséről és az életfolyamataik működéséről szóló információt a
követő nemzedék tagjainak.
https://mezohir.hu/2020/11/18/az-egyuttmukodes-az-onzo-gennek-is-megeri/
24.hu - 2020.11.18.
Tudja a kutya, mire gondol az ember?
Felismerni, mi egy másik ember szándéka, pláne, ha eltér a miénktől, bonyolult feladat.
Vajon a kutyák képesek olvasni a gondolatainkban? Az ELTE etológusai szerint egyelőre
nincs bizonyíték arra, hogy a kutyák akár egy másfél éves gyerek szintjén is lennének ezen
a téren. Vizsgálatuk szerint ugyanis annak ellenére, hogy észreveszik, melyik tárgyat
szeretné megszerezni a gazdájuk, csak a saját kedvencüket viszik oda hozzá.
https://24.hu/tudomany/2020/11/18/kutya-ember-interakcio-gondolat-viselkedes-elteetologia/

divany.hu - 2020.11.17.
ADHD-s gyerekek: a mindfulness lehet a megoldás a figyelemzavarra?
A ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyik frissen végzett kutatása 21 tanulmányt
összefoglalva tárta fel a mindfulnessalapú foglalkozások (Mindfulness Based
Interventions) pozitív hatását nemcsak a figyelemhiányos és hiperaktív zavarral
diagnosztizált, de a hasonló nehézségekkel küzdő 3–12 éves gyerekek kezelésére is.
https://divany.hu/szuloseg/2020/11/17/adhd-mindfulness/
elteonline.hu - 2020.11.17.
„Kitartás és türelem” – interjú Várhelyi Zoltánnal, a BEAC Vízilabda Szakosztályának
vezetőjével
Egy online interjú keretein belül beszélgettünk Várhelyi Zoltánnal, a BEAC Vízilabda
Szakosztály vezetőjével a klub megalakulásáról, annak sikereiről és céljairól, valamint a
magyar vízilabda múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
http://elteonline.hu/sport/2020/11/17/kitartas-es-turelem-interju-varhelyi-zoltannal-abeac-vizilabda-szakosztalyanak-vezetojevel/
hirado.hu - 2020.11.17
Felújították Wigner Jenő szobrát Princetonban
Wigner Jenő (1902-1995) fizikus, aki részt vett az első atomreaktor létrehozásában, 1930tól tanított a Princetoni Egyetemen. 1963-ban kapta meg a fizikai Nobel-díjat az
atommagok és az elemi részecskék elméletéhez való hozzájárulásáért, főként az alapvető
szimmetriaelvek felfedezése és alkalmazása révén. A Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja, az ELTE díszdoktora volt.
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/11/17/felujitottak-wigner-jeno-szobratprincetonban
További megjelenés:
-

-

gondola.hu - 2020.11.17
Felavatták Wigner Jenő és felesége felújított síremlékét Princetonban
https://gondola.hu/hirek/264226Felavattak_Wigner_Jeno_es_felesege_felujitott_siremleket_Princetonban.html
webradio.hu - 2020.11.17
Felavatták Wigner Jenő és felesége felújított síremlékét Princetonban
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/felavattak-wigner-jeno-es-felesegefelujitott-siremleket-princetonban

-

index.hu - 2020.11.17
Felavatták Wigner Jenő és felesége felújított síremlékét Princetonban
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/11/17/felavattak_wigner_jeno_es_feles
ege_felujitott_siremleket_princetonban/

hir.ma - 2020.11.17.
Kihirdették az ExxonMobil energetikai-innovációs pályázatának nyerteseit
Az első helyezett Amir Shabrin projektje lett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem első
éves doktorandusza a gáz égése során keletkező égéstermékek kezelésének problémáját
vizsgálta. Ezek ugyanis olyan műszaki meghibásodásokhoz vezethetnek, amelyek
csökkentik a biogáz-használat megbízhatóságát, és növelik a költségeket.
https://hir.ma/gazdasag/kihirdettek-az-exxonmobil-energetikai-innovaciospalyazatanak-nyerteseit/765321
További megjelenés:
-

webradio.hu - 2020.11.17.
Kihirdették az ExxonMobil energetikai-innovációs pályázatának nyerteseit
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/kihirdettek-az-exxonmobil-energetikaiinnovacios-palyazatanak-nyerteseit

origo.hu - 2020.11.17.
Távoli bolygók légkörét fogja vizsgálni az Európai Űrügynökség új távcsöve
Az Arielen található, a látható tartományban dolgozó három fotométer és a spektrográfok
adataiból származtatható, infravörös széles sávú fényességmérésen alapuló vizsgálatokat
az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója, Szabó M. Gyula vezeti.
https://www.origo.hu/tudomany/20201117-tavoli-bolygokat-fog-vizsgalni-az-europaiurugynokseg-uj-tavcsove-esa.html
További megjelenés:
-

-

karpatinfo.net - 2020.11.17.
A végtelenbe és tovább: a világon először magyarok fogják vizsgálni az
exbolygókat
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/11/17/vegtelenbe-es-tovabbvilagon-eloszor-magyarok-fogjak-vizsgalni-az-exbolygokat
karpatinfo.net - 2020.11.19.
Távoli bolygók légkörét fogja vizsgálni az Európai Űrügynökség új távcsöve

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/11/19/tavoli-bolygok-legkoret-fogjavizsgalni-az-europai-urugynokseg-uj-tavcsove
telex.hu - 2020.11.17.
Kik és miért választják gyerekeiknek a hat- és nyolcosztályos gimiket?
Erre a kérdésre keresik a választ az ELTE Társadalomtudományi Karának kutatói az MTA
Bolyai programjának támogatásával. A jelenleg negyedik vagy hatodik osztályba járó
gyerekek szüleit kérik arra, hogy az ezen a linken elérhető kérdőív kitöltésével segítsék a
kutatást.
https://telex.hu/belfold/2020/11/17/kik-es-miert-valasztjak-gyerekeiknek-a-hat-esnyolcosztalyos-gimiket
24.hu - 2020.11.17.
„Azt súgta, most már méltósággal tud szembenézni a halállal”
Egy gyerekkori pillanat elég lehet ahhoz, hogy valaki egy életre elköteleződjön egy pálya
iránt. Így történt Dr. Bányai Évával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Karának professor emeritusával is, aki a hipnóziskutatás egyik nemzetközileg
is elismert szaktekintélye.
https://24.hu/tudomany/2020/11/17/banyai-eva-hipnozis-pszichologia-rak-daganat/
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.11.17.
Mit lehet tudni az autizmussal élők mindennapjairól?
Megszólaló: Győri Miklós egyetemi docens, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-11-17_16-0000&enddate=2020-11-17_17-40-00&ch=mr1
noklapja.hu - 2020.11.16.
Egyre kevesebben birtokolják a mélyolvasás képességét – és ez probléma lehet
Emellett a hazai kompetenciamérés eredményei azt mutatják, hogy negyedik és nyolcadik
között a szövegértési képesség is romlik, vagyis elég valószínű, hogy változtatni kell, mert
döntő dolog, hogy mi történik a felső tagozatban – világította meg a problémát Arató
László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
vezetőtanára egy, az Eduline-nak adott interjújában.
https://www.noklapja.hu/olvasnivalo/2020/11/16/egyre-kevesebben-birtokoljak-amelyolvasas-kepesseget-es-ez-problema-lehet/

Metropol - 2020.11.19. (18. oldal)
Agrárterápia – avagy a juhászélet is segíthet a testi-lelki betegségeken
Béres Sándor, az ELTE etnográfus doktorjelöltje, juhtartó őstermelő tart online
beszélgetést ma 17 órától arról, hogy a juhászélet egyesíti a civilizációs stressz, vagy
éppen a mozgásszegény életmód okozta zavarok elleni legjobb gyakorlatokat.
További megjelenés:
-

metropol.hu - 2020.11.19.
A juhászélet is segíthet a testi-lelki betegségeken
https://metropol.hu/programok/a-juhaszelet-is-segithet-a-testi-lelkibetegsegeken-101819/

Hvg - 2020.11.19. (46,47. oldal)
Nemzetközi Rangsorok | Magyar Helyezések
Az ELTE PPK FTI Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportjának műhelye immár egy
évtizede monitorozza a kelet-közép-európai és balkáni posztszocialista országok pozícióit
a mértékadó nemzetközi felsőoktatási rangsorokban, és viszonyításként a finn és osztrák
intézményeket külön is figyelembe vesszük.
Jelen - 2020.11.19. (46,47. oldal)
5 perc szünet Simon Valéria nyelvtanárral
Tisztaság, egyszerűség, becsületesség, a sokszínűség elfogadása – ezek miatt jött úgy
haza az 1980-as évek elején egy évnyi ott tartózkodás után Finnországból Simon Valéria,
az ELTE finnugor tanszékének oktatója, hogy foglalkoznia kell az észak-európai ország
kultúrájával, nyelvével. Tanít, baráti kört szervez, énekel, műveket fordít, könyveket ír és
lektorál, finn-magyar táborokat menedzsel.
Mandiner - 2020.11.19. (5,40,41,42,43,44. oldal)
Túlmisztifikált a jogállamiság fogalma a közbeszédben
A Mathias Corvinus Collegium Magánjogi Műhelyének vezetőjével többek között oktatói
hitvallásáról és a jogállam ideális működéséről beszélgettünk. (…) Varga István
jogászprofesszor, az MCC Magánjogi Műhelyének vezetője, az ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, gyakorló ügyvéd, választottbíró.
További megjelenés:
-

precedens.mandiner.hu - 2020.11.19.
Varga István: Túlmisztifikált a jogállamiság fogalma a közbeszédben

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20201119_varga_istvan_interju_mcc_elte_ajk_j
ogallamisag_europai_birosag
Vas Népe - 2020.11.19. (2. oldal)
Karriernap az ELTE-n
Ma és holnap, mindkét nap 13-tól 18 óráig rendezik meg az ELTE online karriernapját. A
rengeteg állásajánlat mellett előadások, beszélgetések és nyereményjátékok is várják az
érdeklődőket. Bővebb információ és regisztráció az ELTE Savaria Egyetemi Központ
honlapján.
Vas Népe - 2020.11.19. (3. oldal)
Halad a 3D-ben nyomtatott matchbox
Szombathelyi gépészmérnök-hallgatók a Techtogether Automotive Hungary & Ipar
Napjai versenyre olyan 3D nyomtatott, 22. századinak kinéző matchbox autót készítettek,
amely 304 centimétert tesz meg önerőből.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.11.19.
Halad a 3D-ben nyomtatott matchbox, amit szombathelyi egyetemisták készítettek
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/halad-a-3d-ben-nyomtatottmatchbox-amit-szombathelyi-egyetemistak-keszitettek-4434589/

elteonline.hu - 2020.11.18.
Online nyílt napot rendez az ELTE IK
2020. december 3-án online nyílt napot tart az ELTE Informatikai Kar. A nap során a
résztvevők ismereteket szerezhetnek az ösztöndíjakról és a tanulmányok menetéről,
megismerkedhetnek oktatóikkal és hallgatótársaikkal, valamint érdekfeszítő előadásokat
hallgathatnak meg az informatika különböző területeivel kapcsolatban.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/18/online-nyilt-napot-rendez-az-elte-ik/
elteonline.hu - 2020.11.18.
Bölcsész vagy és van egy jó szemináriumi dolgozatod? Így kereshetsz vele pénzt!
Mint minden félévben, az ELTE BTK HÖK ezúttal is kiírta a Tudományos Ösztöndíj
Pályázatot. A dolgozatok leadási határideje: 2020. december 4. 14:00. Amennyiben idén
valamelyik órád kapcsán egy téma igazán érdekelni kezdett, annyira, hogy a kutatásod
minimum 40 000 karakteres dolgozattá bővítsd, tiéd a lehetőség, hogy publikációra és
ösztöndíjra váltsd.

http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/18/bolcsesz-vagy-es-van-egy-jo-szeminariumidolgozatod-igy-kereshetsz-vele-penzt/
elteonline.hu - 2020.11.18.
„A kutatás az előrehaladás hajtóereje” – Ilyen volt a III. szombathelyi Műszaki TDK
A rendhagyó, online formában megrendezett III. Műszaki Tudományos Diákköri
Konferencián nyolc alap-, és öt mesterképzésben részt vevő hallgató mutatta be kutatásai
eredményeit – mindannyian az ELTE Informatikai Karának szombathelyi campusán
folytatják a tanulmányaikat gépészmérnök, illetve programtervező informatikus szakon.
http://elteonline.hu/savaria/2020/11/18/a-kutatas-az-elorehaladas-hajtoereje-ilyen-volta-iii-szombathelyi-muszaki-tdk/
elteonline.hu - 2020.11.18.
Első világháborús tematikájú előadóestet tartott a Történeti Diákműhely
November 10-én este 18:30 órai kezdettel az ELTE BDPK tavaly megalakult Történeti
Diákműhelye várta az érdeklődőket egy újabb tematikus esttel, amelyen ezúttal az első
világháborúval kapcsolatos előadásokat tartottak a negyedéves történelem szakos
hallgatók.
http://elteonline.hu/savaria/2020/11/18/elso-vilaghaborus-tematikaju-eloadoestettartott-a-torteneti-diakmuhely/
hirado.hu - 2020.11.18.
Örökbefogadhatók a Füvészkert növényei
Az ELTE botanikus kertjének szerdai közleménye szerint online is lehet örökbe fogadni
növényeket az intézmény zárva tartása alatt. A Füvészkert gyűjteményeiben több mint
8000 növény van, és mindegyik örökbe fogadható.
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/11/18/orokbefogadhatok-a-fuveszkertnovenyei
További megjelenés:
-

-

gondola.hu - 2020.11.18.
Örökbefogadhatók a Füvészkert növényei
https://gondola.hu/hirek/264282-Orokbefogadhatok_a_Fuveszkert_novenyei.html
webradio.hu - 2020.11.18.
Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert
https://webradio.hu/hirek/bulvar/noveny-orokbefogadasi-kampanyt-inditott-afuveszkert

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hir.ma - 2020.11.18.
Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert
https://hir.ma/termeszet/noveny-orokbefogadasi-kampanyt-inditott-afuveszkert/765366
168ora.hu - 2020.11.18.
A Füvészkert növény-örökbefogadási kampányt indított
https://168ora.hu/itthon/fuveszkert-noveny-orokbefogadas-kampany-195341
pestihirlap.hu - 2020.11.18.
Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert
https://pestihirlap.hu/2020/11/18/noveny-orokbefogadasi-kampanyt-inditott-afuveszkert/
blikk.hu - 2020.11.18.
Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/noveny-orokbefogadas-kampanyfuveszkert/lbxjkrs
vilagszam.hu - 2020.11.18.
Örökbefogadás: már növényeket is adoptálhat
http://vilagszam.hu/cikkek/orokbefogadas-mar-novenyeket-is-adoptalhat-afuveszkertet-tamogathatja-az-akcioval.html/17271/
index.hu - 2020.11.18.
Már növényeket is örökbe lehet fogadni
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/11/18/mar_novenyeket_is_orokbe_leh
et_fogadni/
ma.hu - 2020.11.19.
Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert
http://www.ma.hu/belfold/354564/Novenyorokbefogadasi_kampanyt_inditott_a_F
uveszkert?place=srss
bevezetem.eu - 2020.11.19.
Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert
https://bevezetem.eu/2020/11/19/noveny-orokbefogadasi-kampanyt-inditott-afuveszkert
Retro Rádió - Hírek 12:00 - 2020.11.19.
Növény örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert

hrportal.hu - 2020.11.18.
Ők nyertek tanulmányutat és mentorprogramot az ExxonMobil energetikaiinnovációs pályázatán
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékelte Szabó István, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese vezetésével. Az első helyezett
Amir Shabrin projektje lett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem első éves doktorandusza
a gáz égése során keletkező égéstermékek kezelésének problémáját vizsgálta. Ezek
ugyanis olyan műszaki meghibásodásokhoz vezethetnek, amelyek csökkentik a biogázhasználat megbízhatóságát, és növelik a költségeket.
https://www.hrportal.hu/c/ok-nyertek-tanulmanyutat-es-mentorprogramot-azexxonmobil-energetikai-innovacios-palyazatan-20201118.html
portfolio.hu - 2020.11.18.
Átalakul a 4iG vezetése, jöhetnek a további akvizíciók
Igazi nagyágyú a tőzsdei társaság felügyelőbizottságában Rózsa Ildikó, aki a régió egyik
elismert IFRS szakértője és az ELTE Gazdaságtudományi Intézetének adjunktusa.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20201118/atalakul-a-4ig-vezetese-johetnek-a-tovabbiakviziciok-458014
qubit.hu - 2020.11.18.
Óriási segítséget jelenthet a kórházaknak a magyar mérnökök által fejlesztett,
betegadatokat rögzítő karperec
Az InnoTractor nevű, digitális megoldásokat fejlesztő cég mellett három magyar
partnerük van: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ELTE-Soft, az egyetem
infokommunikációs szoftvertechnológia oktató-fejlesztő centruma és a MOHA-Net
telemetrikai és IoT-megoldásokkal foglalkozó cég.
https://qubit.hu/2020/11/18/oriasi-segitseget-jelenthet-a-korhazaknak-a-magyarmernokok-altal-fejleszett-betegadatokat-rogzito-karperec
Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.11.18.
A mikulásvirág és a karácsonyi kaktusz az év utolsó két hónapjának ikonikus
szobanövénye
Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Fűvészkert
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-11-18_05-0000&enddate=2020-11-18_06-10-00&ch=mr1

RTL Klub - Reggeli - 2020.11.18.
Néhány kutya rengeteg szót meg tud tanulni
Megszólaló: Miklósi Ádám etológus, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2020-11-18-c_12793257
További megjelenés:
-

Trend FM - Kultúr-Trend magazin - 2020.11.18.
A világ különböző pontjain élő hat border collie méri össze tudását az Eötvös
Loránd Tudományegyetem etológusainak nemzetközi kutatási projektjében
https://trendfm.hu/musor?musor=7800&adas=36371

Élet és Tudomány - 2020.11.20. (1476, 1477. oldal)
Madárének-vallatás
Az örvös légykapón vizsgálták a madárének szekvenciális szerveződését az ELKH
Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai Csoportjának és az ELTE Állatrendszertani
és Ökológiai Tanszék Viselkedésökológiai Csoportjának kutatói. A vizsgálatok
eredményeiről a Behavioral Ecology folyóiratban jelent meg tanulmány.
Élet és Tudomány - 2020.11.20. (1491, 1492, 1493. oldal)
Távoktatás közelről
A társadalom hosszú távú fejlődésének alapja az oktatás. A tavaszi koronavírus-járvány
idején az iskolákat is bezárták, de a tanítás nem állhatott le. A tanárok az OKTONDI-tól
kapták a leggyorsabb és leghatékonyabb segítséget. (…) Több díjat is kaptunk, például a
Koronázatlan Hősök Díjat, vagy az ELTE Hallgatói Ötletpályázat társadalmi innovációs
különdíját, illetve szerintem az is egyfajta elismerésnek tekinthető, hogy milyen szakmai,
vállalati együttműködéseink vannak.
Magyar Hang - 2020.11.20. (23. oldal)
Magába roskadt sziget
Háromezer-hatszáz évvel ezelőtt az égei-tengeri Sztrongüle szigetét (vagyis Szantorinit)
hatalmas vulkánkitörés rázta meg, amely vastag tufatakaróval temette be a szárazföldet,
és belsejében 5-6 kilométer átmérőjű, ma már tenger borította kalderát hagyott maga
után. A katasztrófa megrengette a minószi civilizációt, viszont vulkanológusok
nemzedékeinek adott elegendő felfedeznivalót. Az ELTE Karátson Dávid vezette
kutatócsoportja egyike a katasztrófa földtani és kultúrtörténeti hatásait vizsgáló
legelismertebb szakértőknek.

Szabad Föld - 2020.11.20. (28. oldal)
Vészhelyzet az agyban
Hamarosan elkezdődhet a klinikai tesztje annak a magyar fejlesztésű gyógyszernek (MPH–
220), amely többek között a stroke-on átesett, fájdalmas izomgörcsökkel küzdők
kezelésében hozhat nagy változást. A gyógyszert az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Motor Farmakológia Kutatócsoportja fejlesztette ki Málnási-Csizmadia András
vezetésével. Jelenleg a vizsgálat előkészítése és a hatóanyag gyártása zajlik, amelyből az
első adagokat a jövő év elején kapják meg az önkéntesen jelentkező egészséges alanyok.
Szabad Föld - 2020.11.20. (30. oldal)
Kutyaposta
Néhány hete arról írtam, hogy az ELTE világhírű etológusai állandóan újabb és újabb
eredményekkel gazdagítják a „kutyológia” tudományát. S máris itt a legújabb tesztjük,
amelyből meggyőződhetünk a kutyák elmeolvasó képességéről. Hogy pontosan miről van
szó – íme, egy „emberpélda”.
eduline.hu - 2020.11.20.
Itt a HVG 2021-es felsőoktatási rangsora: ezek a legjobb egyetemek és főiskolák
Az elmúlt évek rangsorait nézve nem meglepő módon idén is az Eötvös Loránd
Tudományegyetem vezeti a HVG 2021-es felsőoktatási rangsorát. Azonban a friss listán
komoly helyezést zsebelt be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is.
Újságárusoknál a HVG Diploma 2021 kiadványa.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201120_HVG_Diploma_rangsor_2021
index.hu - 2020.11.20.
Egyetemi rangsor: továbbra is az ELTE vezeti a listát
Ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezeti a felsőoktatási rangsort , akár az
oktatói, akár a hallgatói kiválóság kategóriájában – olvasható az eduline.hu portálon,
amely a HVG kiadványára hivatkozik.
https://index.hu/belfold/2020/11/20/egyetemek_rangsora_elte_hallgatoi_pontatlag/
Pesti Hírlap - 2020.11.19. (3. oldal)
Egyre nehezebb kordában tartani a járvány okozta frusztrációt
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának kutatója szerint a járványidőszak okozta
hangulatromlás oka a félelem mellett a fizikai kontaktushiány. Evolúciósan társas létre
vagyunk programozva, hogy szükségünk van a kézfogásra, az ölelésre, de alapvetően már
embertársaink látványa is jótékony hatással van ránk. Ezért van az, hogy a hétköznapi

online kommunikációban is jobban töltődünk, ha látjuk beszélgetőpartnerünk arcát és
érzelmi reakcióit.
További megjelenés:
-

pestihirlap.hu - 2020.11.19.
Egyre nehezebb kordában tartani a járvány okozta frusztrációt
https://pestihirlap.hu/2020/11/19/egyre-nehezebb-kordaban-tartani-a-jarvanyokozta-frusztraciot/

hirtv.hu - 2020.11.19.
Dr. Kacskovics Imre: Ingyenes és önkéntes lesz Magyarországon a koronavírus elleni
vakcina
A magyar kormány célja, hogy a lehető leghamarabb beszerezze a koronavírus elleni
hatásos, ellenőrzött vakcinát. Ennek érdekében a kabinet minden szóba jöhető fejlesztő
országgal tárgyal. Eddig 12 millió adag oltóanyagot kötött le hazánk, mintegy 36 milliárd
forint értékben. Magyarországon az oltás önkéntes és ingyenes lesz. Többek között erről
beszélgetett Dr. Kacskovics Imre immunológussal, az ELTE Természettudományi Karának
dékánjával, a műsorvezető Földi-Kovács Andrea.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/dr-kacskovics-imre-ingyenes-es-onkentes-leszmagyarorszagon-a-koronavirus-elleni-vakcina-2512073
kulturpara.blog.hu - 2020.11.19.
Ókori hősök
14 ókori hős és hadvezér életét ismerjük meg, olyanokét, akiknek taktikai érzéke és a
haditechnikai ismerete még századokkal később is tudott újat mutatni. (…) Ez a kötet az
egyik legélvezetesebb a témában, és nagyon érdekel volt megismerni olyanokat egymás
után, akik sokszor egymással szemben álltak a csatamezőn. A kötet szerzője Kertész István
ókortörténész, a hellenizmus és az olümpiai játékok kutatója, az ELTE docense és
adjunktusa.
M2 - Én vagyok itt! - 2020.11.19.
Az ELTE Etológia Tanszékén pszichológiai tesztnek is alávetik a kutyákat
Megszólaló: Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs, ELTE Etológia Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-11-19-i-adas/

