
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

2021.01.07. – 2021.01.13. 

Azonnali.hu – 2021. január 7. 

A Sétáló Budapest nem Puzsér-fanclub 

Túl tud-e élni egy vezető nélkül maradt szervezet egy vesztes kampányt, és ha igen, hogyan? Hogyan 

hatott a kampányban résztvevők későbbi politikai aktivitására és politikai érdeklődésére a kudarc? 

Ezekre a kérdésekre kereste a választ Fényes Csongor, az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolájának, 

valamint Galgóczi Eszter, a BCE Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskolájának 

hallgatója. 

https://azonnali.hu/cikk/20210107_a-setalo-budapest-nem-puzser-fanclub 

Magyar Nemzet – 2021. január 7. 

Ártott a járvány Andrej Babiš kormányának 

A cseh kormány maga is beismerte, hogy késve, rosszul hozta meg az intézkedéseket. Dacára annak, 

hogy október közepe óta szigorú lezárás van, úgy tűnik, nem sikerült úrrá lenni a víruson – mondta 

lapunknak Mészáros Andor, az ELTE adjunktusa. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/artott-a-jarvany-andrej-babis-kormanyanak-9190832/ 

Hasonló megjelenések: 

Hírek.sk – 2021. január 7. 

A cseh kormány megítélésén rontott a járvány 

https://www.hirek.sk/nagyvilag/a-cseh-kormany-megitelesen-rontott-a-jarvany 

Prím Online – 2021. január 7. 

Podcast felvételizőknek az ELTE Informatikai Karán 

Hozz egy megalapozott döntést, ismerd meg az ELTE Informatikai Karát, beszélgess hallgatókkal, 

oktatókkal, tedd fel a kérdéseidet, nyerj bepillantást az egyetemi életbe! 

http://hirek.prim.hu/cikk/2021/01/07/podcast_felvetelizoknek_az_elte_informatikai_karan 

Inforádió.hu – 2021. január 8. 

Hálás lehet majd még a világ ennek az egymilliméteres féregnek 

Illetve az ELTE kutatóinak, akik egy ritka, örökletes ráktípus nyomába eredtek - úgy látszik, 

eredménnyel. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/01/08/halas-lehet-majd-meg-a-vilag-ennek-az-egymillimeteres-

feregnek 

Hasonló megjelenések: 

24.hu – 2021. január 8. 

Egy féreg vezetett áttöréshez egy ritka ráktípus kutatásában 

https://24.hu/tudomany/2021/01/08/rak-daganat-hibas-gen-pheo/ 

Pesti Hírlap – 2021. január 7. 

Apró féreg vezetett áttöréshez a rák egyik ritka típusának kutatásában 

https://pestihirlap.hu/2021/01/07/apro-fereg-vezetett-attoreshez-a-rak-egyik-ritka-

tipusanak-kutatasaban/ 

További megjelenések: Civilhetes.net - azuzlet.hu - sonline.hu - beol.hu - bama.hu - baon.hu - 

veol.hu - duol.hu - szoljon.hu - boon.hu - vaol.hu - feol.hu - kisalfold.hu - zaol.hu - heol.hu - 
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Metropol – 2021. január 8. 

Tájékozódjunk laikusként - Hír vagy álhír? Tudomány vagy áltudomány? 

A vajdasági magyar doktoranduszok és kutatók szakmai szervezetének (VMDOK) meghívására, január 

8-án, 17 órai kezdettel Veszelszki Ágnes nyelvész, újmédia-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem 

Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének egyetemi docense és Müller Viktor, az ELTE TTK 

Biológiai Intézetének tudományos munkatársa segítenek eligazodni a hírek és álhírek világában. 

https://metropol.hu/programok/tajekozodjunk-laikuskent-hir-vagy-alhir-tudomany-vagy-

altudomany-158325/ 

Elteonline.hu - 2021. január 7. 

Naptár az ELTE kari nyílt napjaihoz 

Az ELTE online kari tájékoztatóinak jelentős részén 2021-ben is részt lehet venni. A nyílt napokat 

időrendben a Tanító-és Óvóképző Kar kezdi meg idén, és a különböző karokra való betekintésre 

egészen februárig lesz lehetőség. 

http://elteonline.hu/tudomany/2021/01/07/naptar-az-elte-kari-nyilt-napjaihoz/ 

Boon.hu – 2021. január 9. 

Miskolcra került az egyik Ericsson-díj 

Nagy szeretettel beszélt azokról a tanítványairól, akik komoly eredményeket értek el országos és 

nemzetközi versenyeken. A 2018-ban érettségizett Gáspár Attiláról (a másik matematikatanára 

Kovács Attiláné volt), akit úgy jellemzett, hogy „matematikából ilyen okos embert még nem láttam”. 

Az ötszörös diákolimpikon (háromszor matematikából, kétszer pedig informatikából) többször is 

kiváló eredményt ért el nemzetközi versenyeken, jelenleg az ELTE hallgatója. 

https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/miskolcra-kerult-az-egyik-ericsson-dij-5096791/ 

Inforádió.hu – 2021. január 9. 

A nagy vulkáni felébredés éve volt 2020 – fotók 

Több olyan vulkánkitörés volt ugyanis, ami hosszas szunnyadási idő után következett be – írja 

összegzésében Harangi Szabolcs, az MTA doktora, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, az ELTE TTK 

Földrajz- és Földtudományi Intézetének igazgatója, az ELTE TTK FFI kőzettan-geokémiai tanszékének 

vezetője, az MTA-ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetője. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/01/09/a-nagy-vulkani-felebredes-eve-volt-2020-fotok 

Inforádió.hu – 2021. január 9. 

Újabb meglepő dolgokra derült fény a kutyákról – videó 

A kutyák valószínűleg nem figyelnek a beszédhangok részleteire, amikor szavakat hallgatnak. További 

kutatások tudnák felderíteni, hogy ez lehet-e az egyik oka annak, hogy a kutyák nem képesek 

nagyobb szókincs elsajátítására” – összegezte a kutatás konklúzióját Andics Attila, az MTA-ELTE 

Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport vezető kutatója. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/01/09/ujabb-meglepo-dolgokra-derult-feny-a-kutyakrol-video 

Mandiner.hu - 2021. január 9. 

„Nemsokára ezt is meg lehet adóztatni” – Csanád Máté a kvantumelméletről 

https://metropol.hu/programok/tajekozodjunk-laikuskent-hir-vagy-alhir-tudomany-vagy-altudomany-158325/
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Csanád Máté (1980) az ELTE Atomfizikai Tanszékének habilitált egyetemi docense, nagyenergiás mag- 

és részecskefizikával foglalkozik. Kutatóéveit többek között a CERN-ben (Európai Nukleáris Kutatási 

Szervezet, a Nagy Hadronütköztető „otthona”), illetve a Stony Brook Egyetemen és a Brookhaveni 

Nemzeti Laboratóriumban töltötte. 

https://mandiner.hu/cikk/20210115_nemsokara_ezt_is_meg_lehet_adoztatni_csanad_mate_a_kvan

tumelmeletrol_a_mandinernek_szerk_alatt 

Zaol.hu – 2021. január 9. 

Állami támogatás: Dr. Csizmadia Tamás, zalai sejtbiológus kutatásaival hozzájárulhat a betegségek 

kezeléséhez 

Korábban már írtunk az ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék egyetemi adjunktusáról, 

Dr. Csizmadia Tamásról, akinek a kutatásait az elkövetkező 3 évben az NKFI posztdoktori ösztöndíja 

finanszírozza. A Keszthelyen született kutató, munkája során ecetmuslicák segítségével fogja feltárni 

és vizsgálni azokat a géneket, melyek közvetlenül szabályozzák a sejtekben maradó váladékszemcsék 

lebontását. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/allami-tamogatas-dr-csizmadia-tamas-zalai-sejtbiologus-

kutatasaival-hozzajarulhat-a-betegsegek-kezelesehez-4825498/ 

Hasonló megjelenések: 

Hirbalaton.hu – 2021. január 10. 

Keszthelyi sejtbiológus is hozzájárulhat kutatásaival a betegségek kezeléséhez 

http://www.hirbalaton.hu/zalai-sejtbiologus-is-hozzajarulhat-kutatasaival-a-betegsegek-

kezelesehez-zaol-hu/ 

24.hu – 2021. január 9. 

Hosszan recseg még a föld Horvátországban 

Mi történt Horvátországban, miért történt egy évben két ilyen nagy földmozgás? Meddig tart még? 

Hogyan védekezhetünk a földrengések pusztítása ellen? Dr. Harangi Szabolcsot, az ELTE TTK Földrajz- 

és Földtudományi Intézetének professzorát kérdeztük. 

https://24.hu/tudomany/2021/01/09/foldrenges-horvatorszag-utorenges/ 

Hasonló megjelenések: 

24.hu – 2021. január 9. 

Több vulkán is felébredt 2020-ban 

https://24.hu/tudomany/2021/01/09/vulkan-tuzhanyo-kitores-veszely/ 

Hírado.hu - 2021. január 9. 

Számos magyar felfedezés vitte előre a környezetvédelmet 2020-ban is 

„Ezek bizonyos megvilágítási körülmények között vizet utánoznak és amikor ezek a vízirovarok 

petézni akarnak, vissza kell térjenek a vízhez és olyankor megtévesztik őket ezek az üvegfelületek, 

amelyek szuper vízként funkcionálnak – magyarázta Kriska György, az ELTE TTK Biológiai Intézetének 

tudományos munkatársa. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/zold/cikk/2021/01/06/szamos-magyar-felfedezes-vitte-elore-

a-kornyezetvedelmet-2020-ban-is 

Hasonló megjelenések: 

Gondola.hu – 2021. január 9. 

Számos magyar felfedezés vitte előre a környezetvédelmet 2020-ban is 
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https://gondola.hu/hirek/266886-

Szamos_magyar_felfedezes_vitte_elore_a_kornyezetvedelmet_2020-ban.html 

Mindenamieger.blogspot.com  - 2021. január 10. 

Számos magyar felfedezés vitte előre a környezetvédelmet 2020-ban is 

https://mindenamieger.blogspot.com/2021/01/szamos-magyar-felfedezes-vitte-elore.html 

Agroinform.hu – 2021. január 10. 

2020 szenzációs magyar felfedezései 

https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/2020-szenzacios-magyar-felfedezesei-47108-

001 

 

Krónikaonline.ro – 2021. január 10. 

Nehezebbé vált Biden külpolitikája 

Van-e politikai jövője Donald Trumpnak; egységes marad-e a Republikánus Párt? Mi várható Joe 

Bidentől? Hogyan befolyásolhatja az amerikai diplomáciát a múlt heti, banánköztársaságokat idéző 

washingtoni botrány? A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatója szerint a 

Capitoliumnál történtek nem csupán az amerikai társadalmat, de az amerikai Republikánus Pártot is 

megosztják. 

https://kronikaonline.ro/kulfold/nehezebbe-valt-biden-kulpolitikaja-trump-nemigen-terhet-vissza-a-

politikaba-a-capitoliumnal-tortentek-utan 

444.hu – 2021. január 10. 

Fiatal felnőttek, akiknél a kiégés az alapállapot 

Az ELTE szociológusa, Éber Márk Áron ősszel megjelent könyvében, A cseppben nagyon alaposan 

mutatta be, hogy a globális gazdaságnak rendkívül kitett magyar társadalom osztályszerkezete 

hogyan polarizálódott az elmúlt évtizedekben. 

https://tldr.444.hu/2021/01/10/fiatal-felnottek-akiknel-a-kieges-az-alapallapot 

Hasonló megjelenések: 

Trademagazin – 2021. január 11. 

Halogató, kiégett fiatalok 

https://trademagazin.hu/hu/halogato-kiegett-fiatalok/ 

 

Vaol.hu – 2021. január 10. 

A cigánycsuk az év madara 

Magyarországon a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok összesített állományindexe két 

évtized alatt 37 százalékkal csökkent. Dr. Gyurácz Józsefet, az ELTE SEK Biológia-tanszékének 

vezetőjét, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas Megyei Helyi Csoport elnökét 

kérdeztük. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-ciganycsuk-az-ev-madara-4545466/ 

Zaol.hu – 2021. január 10. 

Megmutatjuk, hogy mitől boldog óvoda a vonyarcvashegyi 

Emiatt döntöttek úgy az intézmény munkatársai, hogy bevezetik ezt a módszert, melynek szakmai 

csapatához tartozik az ismert pszichológusprofesszor, dr. Bagdy Emőke, Bagdi Bella énekes-író, 

valamint Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője. 
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https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/megmutatjuk-hogy-mitol-boldog-ovoda-a-

vonyarcvashegyi-4823356/ 

Eduline.hu – 2021. január 11. 

Egy friss felmérésből kiderült, melyik bölcsészettudományi képzéssel kereshettek a legjobban 

A Diplomán túl 2020-as kutatása szerint ezen a képzési területen átlagosan bruttó 284 161 forintottal 

számolhatnak az alapszakon végzettek. A legtöbbet az ELTE oklevelesei vihetik haza - átlagosan 

bruttó 303 508 forintot. 

http://eduline.hu/palyakezdes/20210111_bolcseszettudomanyi_kepzesek_atlagjovedelem 

Krónikaonline.ro - 2021. január 11. 

Önszabályozó lehet a politikai korrektség 

A felmerülő témákat és álláspontokat Barát Erzsébet nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója 

és Pál Gábor politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

oktatója elemezte. 

https://kronikaonline.ro/szines/onszabalyozo-lehet-a-politikai-korrektseg-n-figyelemre-meltoak-a-

nyilvanos-megszolalasok-tarsadalmi-es-politikai-kovetkezmenyei 

Szimpatika.hu - 2021. január 11. 

A beszédzavarral küzdőket segítheti egy új alkalmazás 

Vince az ízületeit és izmait érintő nagyon ritka betegség, az úgynevezett AMC miatt nem tanult meg 

beszélni, ezért jelenleg is applikáción keresztül kommunikál. Vince szülei az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar szakembereivel, többek között nyelvészekkel, pszichológusokkal és AAK 

szakértőkkel, valamint a Kis Hőseink Alapítvány közreműködésével dolgoznak az AVAZ magyar nyelvű 

változatának fejlesztésén. 

https://szimpatika.hu/cikkek/10165/uj-alkalmazas-a-beszedzavarral-kuzdok-szamara 

Tudomanyplaza.hu - 2021. január 11. 

A dinoszauroszok is tartottak szociális távolságot 

A Magyar Természettudományi Múzeum, az MTA-ELTE-MTM Paleontológiai Kutatócsoport és az ELTE 

TTK Őslénytani Tanszék kutatói azt vizsgálták, hogy bizonyos állatok – különösen a páncélos 

dinoszauruszok – miért szeretnek egymás közelében élni, míg más dinoszauruszok miért igyekeznek 

biztos távolságot tartani fajtársaiktól is.  

https://tudomanyplaza.hu/a-dinoszauroszok-is-tartottak-szocialis-tavolsagot/ 

Erdély.ma – 2021. január 11. 

Elhunyt Mag-falva alapítója, Géczy Gábor 

1990-ben Akadémiai Doktori Ösztöndíjat nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Természetföldrajz Tanszékére, ahol többek közt a természetben előforduló alakzatokat (fraktálokat) 

vizsgálta, majd a számítástechnikai szakon szerezte meg diplomáját. Halála előtt az ELTE 

Természetföldrajz Tanszékének külső oktatójaként dolgozott. 

https://www.erdely.ma/elhunyt-mag-falva-alapitoja-geczy-gabor/ 

Hasonló megjelenések: 

Kuruc.info – 2021. január 11. 

Elhunyt Géczy Gábor 

https://kuruc.info/r/2/223104/ 

https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/megmutatjuk-hogy-mitol-boldog-ovoda-a-vonyarcvashegyi-4823356/
https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/megmutatjuk-hogy-mitol-boldog-ovoda-a-vonyarcvashegyi-4823356/
http://eduline.hu/palyakezdes/20210111_bolcseszettudomanyi_kepzesek_atlagjovedelem
https://kronikaonline.ro/szines/onszabalyozo-lehet-a-politikai-korrektseg-n-figyelemre-meltoak-a-nyilvanos-megszolalasok-tarsadalmi-es-politikai-kovetkezmenyei
https://kronikaonline.ro/szines/onszabalyozo-lehet-a-politikai-korrektseg-n-figyelemre-meltoak-a-nyilvanos-megszolalasok-tarsadalmi-es-politikai-kovetkezmenyei
https://szimpatika.hu/cikkek/10165/uj-alkalmazas-a-beszedzavarral-kuzdok-szamara
https://tudomanyplaza.hu/a-dinoszauroszok-is-tartottak-szocialis-tavolsagot/
https://www.erdely.ma/elhunyt-mag-falva-alapitoja-geczy-gabor/
https://kuruc.info/r/2/223104/


Magyarnemzet.hu - 2021. január 11. 

Elhunyt Géczy Gábor, Magfalva alapítója 

https://magyarnemzet.hu/belfold/elhunyt-geczy-gabor-magfalva-alapitoja-9210644/ 

Kulturvilág.hu – 2021. január 12. 

Elhunyt Géczy Gábor, Magfalva alapítója 

https://kulturvilag.blogstar.hu/2021/01/12/elhunyt-geczy-gabor-magfalva-alapitoja/104992/ 

 

Válasz Online – 2021. január 11. 

Egy mítosz vége – ezért nem nyitottak ma újra a középiskolák 

A britek véletlenül egészen pontos adatokkal rendelkeznek az új vírusváltozatról. Müller Viktor az 

ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa lapunknak elmondta, hogy éppen a PCR 

teszteknél vizsgált gének közül az egyik változott meg a szeptemberben Kentben felfedezett vírusban. 

Így lényegében a briteknél használt normál PCR teszt is megmutatja, hogy a régi vagy az új verzióval 

fertőzött-e valaki. 

https://www.valaszonline.hu/2021/01/11/koronavirus-magyarorszag-oktatas-teszt-karanten-

elemzes/ 

Kepmas.hu - 2021. január 11. 

Anyanyelv, apanyelv – a többnyelvű nevelés és oktatás előnyei és hátrányai 

Az óvoda 2016-ban részt vett az ELTE pszichológiai és pedagógiai tanszékének kutatásában, és a 

kutatás részeredményét összefoglaló kongresszuson elismerő oklevelet kapott. Ezt követően az új 

pedagógiai koncepció 2020-ban elnyerte az Európai Nyelvi Díj első helyezését. 

https://kepmas.hu/hu/anyanyelv-apanyelv-tobbnyelvu-neveles-elonyei-es-hatranyai 

Index.hu – 2021. január 11. 

Kacskovics Imre: Kötelezném az egészségügyi dolgozókat az oltásra 

Én, ha kötelezhetném az egészségügyi dolgozókat, hogy oltassák be magukat, akkor azt megtenném– 

ezt mondta hétfőn este a Hír TV-ben Kacskovics Imre. Az ELTE Immunológiai Tanszékének 

tanszékvezető professzora hangsúlyozta: a betegekkel érintkező egészségügyi alkalmazottaknak 

mindenféleképpen védettnek kellene, hogy legyenek. 

https://index.hu/belfold/2021/01/11/oltas_egeszsegugy/ 

További megjelenések: olkt.net - Hír TV – Liner.hu 

Nők Lapja – 2021. január 11. 

A szüzesség mítosza – „Tisztaságkultusz” a 21. században 

T. I. amerikai rapper interjúja óta viszont, melyben azzal dicsekedett, hogy lányát tizenhatodik 

születésnapja alkalmából szüzességet ellenőrző vizsgálatra vitte, tudjuk, hogy a nyugati világban is 

létezik. Iványi Tamás, az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszékének oktatója mesél a kultusz 

kialakulásáról. 

https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/01/11/nok-lapja-vilag-szuzessegkultusz-vizsgalat/ 

Computerworld – 2021. január 12. 

Hol tanulhatunk legmagasabb szinten informatikát? (X) 

Mivel foglalkozik egy mai informatikus? Ha az ELTE Informatikai Karán tanulható szakokat és 

képzéseket nézzük, akkor szinte mondhatjuk azt, hogy mindennel. A fő képzési irány a 

programtervező informatikus szak, amelyen belül szoftvertervező, szoftverfejlesztő, modellező, 

valamint a szombathelyi intézményben szoftvermérnök szakirányok választhatók. 

https://computerworld.hu/prcikk/hol-tanulhatunk-legmagasabb-szinten-informatikat-289072.html 

https://magyarnemzet.hu/belfold/elhunyt-geczy-gabor-magfalva-alapitoja-9210644/
https://kulturvilag.blogstar.hu/2021/01/12/elhunyt-geczy-gabor-magfalva-alapitoja/104992/
https://www.valaszonline.hu/2021/01/11/koronavirus-magyarorszag-oktatas-teszt-karanten-elemzes/
https://www.valaszonline.hu/2021/01/11/koronavirus-magyarorszag-oktatas-teszt-karanten-elemzes/
https://kepmas.hu/hu/anyanyelv-apanyelv-tobbnyelvu-neveles-elonyei-es-hatranyai
https://index.hu/belfold/2021/01/11/oltas_egeszsegugy/
https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/01/11/nok-lapja-vilag-szuzessegkultusz-vizsgalat/
https://computerworld.hu/prcikk/hol-tanulhatunk-legmagasabb-szinten-informatikat-289072.html


Index.hu – 2021. január 12. 

A tehetséggondozás 100 éve – az MCC-sztori 

A második, végzetes támadás a második világháború utáni kommunista hatalomátvételt követően 

érte az intézményt: 1950-ben megszüntették az Eötvös Collegiumot. A rendszerváltoztatást követően 

is csupán korlátozott módon, az ELTE egyik színvonalas szakkollégiumaként éledt újjá a hajdani 

nemzetstratégiai jelentőségű intézmény. 

https://index.hu/velemeny/2021/01/12/a_tehetseggondozas_100_eve_-_az_mcc-sztori/ 

Qubit.hu – 2021. január 12. 

Egy új elmélet szerint a felesleges fehérje tette lehetővé a farkas háziasítását 

A legnépszerűbb szerint az ősi farkasok saját magukat háziasították azzal, hogy az emberek által 

meghagyott állati maradványokon és emberi ürüléken lakmároztak, így természetes módon 

kiválogatódtak közülük azok az egyedek, amelyek a legjobban tolerálták az emberek közelségét. Egy 

másik teória szerint az ember azért szelídített farkasokat, hogy segítsenek neki a vadászatban. 

https://qubit.hu/2021/01/12/egy-uj-elmelet-szerint-a-felesleges-feherje-tette-lehetove-a-farkas-

haziasitasat 

Inforádió.hu – 2021. január 12. 

Magyarics Tamás: Joe Bidennek is kockázatos lehet a Donald Trump elleni eljárás 

Donald Trump által kihirdetett szükségállapot elsődleges célja, amely bizonyos fajta gyülekezéseknek 

szab gátat a következő napokban, hogy rendben, mindenfajta összecsapás, utcai harcok nélkül 

végbemenjen az új elnök beiktatása – magyarázta az InfoRádiónak nyilatkozó Magyarics Tamás, az 

ELTE oktatója. 

https://infostart.hu/kulfold/2021/01/12/magyarics-tamas-joe-bidennek-is-kockazatos-lehet-a-

donald-trump-elleni-eljaras 

https://index.hu/velemeny/2021/01/12/a_tehetseggondozas_100_eve_-_az_mcc-sztori/
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