Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szombathelyi Televízió – 2021. július 7.
Megkezdődhet a Szombathely 2030 fejlesztési program kulcsprojektjének kidolgozása
Kutatás-fejlesztési célokra összesen 9 milliárd forint hívható le, az első pályázati ablakok már
ősszel megnyílnak. Hamarosan együttműködési megállapodást ír alá az önkormányzat hat
partnerrel, köztük három egyetemmel a pályázatok kidolgozása és a projektelemek megvalósítása
érdekében. Az Óbudai Egyetem például az egészségipari mérnökképzés meghonosításában, az
ELTE pedig egy digitális módszertani központ létrehozásában segédkezik majd.
http://www.sztv.hu/hirek/megkezdodhet-a-szombathely-2030-fejlesztesi-programkulcsprojektjenek-kidolgozasa-20210707
Tudománypláza – 2021. július 7.
Biztonságos gombatermesztés
A kérdések megválaszolásához szükséges mélyreható elemzések érdekében a Bio-Fungi Kft. és
Mutsy Árpád projektvezető irányításával, valamint a MATE több intézetének és az ELTE
Mikrobiológiai Tanszékének részvételével egy konzorcium állt össze. Ennek tagjai alap- és
alkalmazott kutatásokat, illetve kísérleti fejlesztéseket végeztek.
https://tudomanyplaza.hu/biztonsagos-gombatermesztes/
Megjelent még: Webradio.hu – Hir.ma – Agrarunio.hu – Napi.hu – Storeinsider.hu – Greendex.hu – Ma.hu –
Agronaplo.hu – Híradó.hu – Magyar Mezőgazdaság – Magro.hu – Agroinform.hu
Hungary Today – 2021. július 7.
Hungarian Scientists Develop Mycotoxin-Free Mushroom Farming
Professor Emeritus Péter Fodor said that the over 1 billion forint (EUR 2.8m) research and
development project was aimed at defining bacteria aimed at decomposing mycotoxins produced
in agricultural waste used in farming, as well as building a system to monitor mycotoxin
concentrations throughout the farming process. The project was implemented by a consortium
of Bio-Fungi Kft, several MATE institutes and the microbiology department of Budapest’s
ELTE university.
https://hungarytoday.hu/hungarian-scientists-develop-mycotoxin-free-mushroom-farming/
Vehir.hu – 2021. július 7.
Diplomásként, de nyelvvizsga nélkül
Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ (ITK), közismert néven a „Rigó utca” 1967-ben
kezdte el működését Budapesten. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem felügyelete alatt álló
intézmény volt az első és akkoriban egyetlen az országban.
https://vehir.hu/cikk/60826-diplomaskent-de-nyelvvizsga-nelkul
Demokrata – 2021. július 8.
Nemcsak az emberek lehetnek tehetségesek, hanem a kutyák is
Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban azt vizsgálták, hogy a
tehetség egyedülállóan emberi jelenség-e vagy más fajnál is találhatóak különleges, tehetséges
egyedek. A Scientific Reports című tudományos folyóiratban szerdán ismertetett tanulmányuk
szerint nemcsak az emberek lehetnek tehetségesek, hanem a kutyák is.
https://demokrata.hu/tudomany/nemcsak-az-emberek-lehetnek-tehetsegesek-hanem-a-kutyakis-402388/
Megjelent még: MTI – Webradio.hu – Origo – Pesti Srácok – Vital.hu – Pécs Ma – Bumm.sk – Eduline –
Life.hu – Kidsnews.hu – Veol.hu – nool.hu – baon.hu – boon.hu – kisalfold.hu – zaol.hu – szoljon.hu –
beol.hu – bama.hu – sonline.hu – duol.hu – vaol.hu – delmagyar.hu – teol.hu – heol.hu – kemma.hu – haon.hu

– szon.hu – forestpresss.hu – tesztalelkemindennek.hu – Bors – Petőfi Rádió – Retro Rádió – Rádió1 –
Magyar Nemzet
Bihari Napló – 2021. július 8.
Idén jubilált a Csillagszerző matematikaverseny
A VIII. osztályosok körében Barabás Tamás, Lakatos Bernadett, Budai Anna és Oláh Márton
tanulók a Miskolczy Károly Általános Iskolából dicséretben részesültek. A rendezvény támogatója
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetem
közreműködésével.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
bdpst24.hu - 2021. július 8.
Új funkciókkal bővült a kommunikációs nehézséggel élőket segítő AVAZ app
Az eredetileg indiai AVAZ magyar fejlesztését a tízéves Vince szülei, a Németh család
kezdeményezte, akik az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakembereivel – többek
között nyelvészek, pszichológusok és AAK-szakértők, valamint a Kis Hőseink Alapítvány
közreműködésével – dolgoznak az AVAZ magyar nyelvű változatának fejlesztésén, amihez a
Telenor támogatóként csatlakozott.
https://bdpst24.hu/uj-funkciokkal-bovult-a-kommunikacios-nehezseggel-eloket-segito-avazapp/
Megjelent még: pcpult.hu – Prím Online – Technokrata.hu - Blikk
Index - 2021. július 8.
Július 22-én derülnek ki a felvételi eredmények
A fiatalok a ELTE Lágymányosi Campusán, leendő hallgatótársaikkal ünnepelhetik sikeres
egyetemi jelentkezésüket az egy év kihagyás után újjáéledő Pont Ott Partin, július 22-én –
jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese
csütörtökön Facebook-oldalán.
https://index.hu/belfold/2021/07/08/oktatas-felveteli-egyetem-foiskola-ponthatar-hallgatokelte-campus-schanda-tamas-itm-pont-ott-parti/
Megjelent még: HVG/Eduline - Origo – MTI – Magyar Hírlap – Webradio.hu – Hír.ma – Ma.hu – Pesti
Srácok – InfoRádió – Demdia.hu – Dehir.hu – Infoesztergom.hu – Infotatabanya.hu – Infopapa.hu –
Medicalonline.hu – Hajdupress.hu – Alon.hu – Infodebrecen.hu – Hrportal.hu – Szekesfehervar.hu –
Kaposvarmost.hu - .hirado lapcsalád (50+ megjelenés) – Jazzy Rádió – Karc FM – Sláger FM
Magyar Mezőgazdaság – 2021. július 8.
Állami kitüntetéseket, szakmai díjakat és elismeréseket adott át Dr. Nagy István
agrárminiszter
Pro natura díjat kapott Dr. Gyurácz József az ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
főiskolai tanára, tanszékvezetője a biológus- tudós- tanár pedagógusgenerációk magas színvonalú
képzésében elért elévülhetetlen tevékenységéért, a madárökológiában elért tudományos
eredményeiért.
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/07/08/allami-kitunteteseket-szakmai-dijakat-eselismereseket-adott-dr-nagy-istvan
Megjelent még: Nyugat.hu – Vaol.hu – Vas Népe – Szombathelyi Televízió
Eduline – 2021. július 9.
Mikor lesz a beiratkozás és mikor kezdődik a regisztráció az egyetemeken? Itt a lista
Az ELTE-n a regisztrációs időszak 2021. szeptember 5-ig tart, a beiratkozás általában minden
karon más időpontban, augusztus második felében van.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210708_mikor_lesz_a_beiratkozas

Magyar Nemzet – 2021. július 9.
Körbefutja a déli kontinenst
Annak idején nemcsak hajóztam a Déli-óceán peremvidékén, hanem azt mértük, vizsgáltuk, hogy
aktuálisan hol van a szegélye, amit antarktiszi összeáramlási övezetnek neveznek – tájékoztatott
Nagy Balázs, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet docense, aki szerint fizikai,
kémiai, sugárzási és áramlástani okok alapján egyértelműen indokolt a víztömeg
megkülönböztetése.
https://magyarnemzet.hu/mozaik/korbefutja-a-deli-kontinenst-10055120/
Nool.hu – 2021. július 9.
Speciális asztalt kaptak a dejtári diákok
Dejtáron a hetedik osztályosok kapcsolódtak be a Tanítsunk Magyarországért programba. A
tizenkét diáknak három mentora van az Eötvös Loránd Tudományegyetemről.
https://www.nool.hu/rovidhirek/specialis-asztalt-kaptak-a-dejtari-diakok-4112501/
Digital Hungary – 2021. július 9.
A Smart tables projekt nyerte az ELTE innovatív hallgatói díját
Első helyezést ért el az ELTE Innovatív Hallgatói Ötletpályázatán a Smart Tables pályázatával
Sőnfeld Álmos, az ELTE IK hallgatója és csapata. A hallgatók egy szoftverfejlesztést
automatizáló eszköz koncepcióját dolgozták ki.
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/A-Smart-tables-projekt-nyerte-az-ELTE-innovativhallgatoi-dijat/12565/
Megjelent még: Autopro.hu – Prim Online – Technokrata.hu
Karc FM – 2021. július 9.
Madárrajok mozgásán alapuló drónkutatás
Az ELTE Innovatív Kutatója 2021-es díját kiérdemlő projektet Balázs Boldizsár, az ELTE TTK
Biológiai Fizika tanszék kutatója mutatta be.
https://www.mixcloud.com/karcfm/sp%C3%A1jz-2021-07-09-0900-1200-1-/
(A felvételen 20:02-től.)
Travelikum.blog.hu - 2021. július 9.
Lőn, virágosság! – Lélegzetelállító virágoskertek, arborétumok és botanikus kertek
Magyarországon
A közel 20 hektáros, védett természeti területen 600 növényfajtát csodálhatunk meg. Javarészt
lombhullató fákból áll, de több fenyőfajtát is fellehetünk itt, a halastó partján pedig
dísznövényekkel találkozhatunk. Magával ragadó látványt nyújt a lépcsős vízesés és a patak feletti
barokk kőhíd is. Budapest belvárosában, a nyolcadik kerületben egy mesebeli világba, az ELTE
Füvészkertjébe nyerhetünk betekintést.
https://travelikum.blog.hu/2021/07/09/lon_viragossag_lelegzetelallito_viragoskertek_arboretu
mok_es_botanikus_kertek_magyarorszagon
Vaol.hu – 2021. július 9.
Elhunyt Szabó Géza
Szomorú szívvel osztjuk meg a nagyközönséggel, hogy 2021. június 15-én végleg eltávozott
körünkből Szabó Géza, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Magyar
Nyelvtudományi Tanszékének jogelőd intézménye egykori tanszékalapító és -szervező tanára –
írják a ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook-oldalán.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elhunyt-szabo-geza-5101013/
Megjelent még: Nyugat.hu

Népszava – 2021. július 10.
"A negyedik hullám lesz az utolsó nagy köre a vírusnak"
A halálozási arányok az influenza-járványéhoz lesznek hasonlók – mondja Vattay Gábor, az
ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője.
https://nepszava.hu/3125312_a-negyedik-hullam-lesz-az-utolso-nagy-kore-a-virusnak
Megjelent még: RTL Híradó – Klub Rádió – Portfolio.hu – Hírklikk.hu – Infostart.hu – Napi.hu –
Pénzcentrum.hu – Nyugat.hu – Magyar Hang – Weborvos.hu – Olkt.net – Metropol – 168 Óra - ATV
Magyar Hang – 2021. július 10.
Halálos sebet kapott az 1990-ben felbocsátott Hubble űrteleszkóp?
Ekkor még nem esett szét teljesen a kommunikáció az űrteleszkóppal, de a jelek aggodalomra
adtak okot, mivel nem tudták, hogy mi okozza őket – mondja Vincze Miklós, az MTA-ELTE
Elméleti Fizikai Kutatócsoport fizikusa, a Tilos Rádióban hallható Sokolébresztő című űrkutatástörténeti műsor vezetője, aki jelenleg a Floridai Állami Egyetemen kutat egy Fullbright-ösztöndíj
révén.
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/07/10/hubble-van-egy-problemank/
Index - 2021. július 10.
Iszapvulkán tört fel a kecskeméti földrengés után
Megválaszolt kérdések A földrengés alapvető kialakulásáról és a tragikus kimenetelű kecskeméti
esetről Timár Gábort, az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék egyetemi tanárát
kérdeztük, aki korábban már itt írt a földrengésről egy hiánypótló értekezést.
https://index.hu/belfold/2021/07/10/kecskemeti-foldrenges-katasztrofa/
Klubrádió – 2021. július 10.
Lengyel Imre Zsolt ismeretlen regénye
Szerzőjének, aki már az ELTE irodalomtudományi doktoranduszaként kiemelkedett a
mezőnyből, higgadtsága és szemmértéke példaként szolgált pályatársai számára, azóta pedig már a
bölcsészkar oktatójává is avanzsált.
https://www.klubradio.hu/hirek/lengyel-imre-zsolt-ismeretlen-regenye-119379
Metropol – 2021. július 10.
Kaktuszok és egyéb pozsgások - szakvezetés az ELTE Füvészkertben
Szakvezetésen vehetnek részt július 11-én, 11 órától az érdeklődők, az ELTE Füvészkert
bemutatóházában.
https://metropol.hu/programok/fuveszkert-392849/
ATV – 2021. július 10.
Elhunyt Marosi Ernő
Életének 82. évében pénteken otthonában, családja körében elhunyt Marosi Ernő Széchenyi-díjas
művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke, az Eötvös
Loránd Tudomány Egyetem (ELTE) professor emeritusa.
http://www.atv.hu/belfold/20210710-elhunyt-marosi-erno
Megjelent még: MTI – Origo – Index – Propeller.hu – Blikk – Inforádió – Mandiner – Webradio.hu –
Magyar Nemzet – Magyar Narancs – Kultúra.hu – Papageno.hu – Artportal.hu – HVG – Mizumiskolc.hu
– Octogon.hu – Librarius.hu – Magyar Hírlap – Napi.hu – 24.hu – Mta.hu – Tervlap.hu
National Geographic – 2021. július 10.
Zenéslélektan
Több évtizede próbálnak a kutatók egzakt, tudományos alapú magyarázatot találni arra, hogy

miként dől el, kinek milyen zene lesz a kedvence. Honbolygó Ferenc, az ELTE Pszichológia
Intézetének oktatója és Szikora-Kiss Luca, a Goldsmiths University of London doktorandusza
brit és magyar felnőtt vizsgálati alanyok bevonásával most azt igyekeznek kideríteni, hogy
mennyiben határozzák meg, illetve befolyásolják a zenei ízlést a személyiségjegyek.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
National Geographic – 2021. július 10.
Tűzről pattant Csomád
Nagy jelentőségű vizsgálatsorozatában a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE
Vulkanológiai Kutatócsoportjának szakemberei bebizonyították, hogy a székelyföldi Csomádhegység alatt folyékony magmát is rejtő magmatározó lehet. Ha így áll a helyzet, akkor az egykori
vulkán nem aludt ki teljesen, csupán szunnyad.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
Népszava - 2021. július 10.
Családi perpatvar - Székely László a Babits-hagyaték sorstragédiájáról
Hogyan merült fel egyáltalán, hogy megkeresse ezeket az iratokat? Több mint harminc éve izgat
ez a történet. Az ELTE Jogi Karának Vékás Lajos által vezetett polgárjogi tanszéke ritka jó
műhely, közösség volt, minden évben több napot kirándultunk együtt. 1988-ban Szekszárdra
látogattunk, a kiadós eső miatt hosszan a Babits-múzeumban maradtunk.
https://nepszava.hu/3125635_csaladi-perpatvar-szekely-laszlo-a-babits-hagyateksorstragediajarol
Rakéta.hu – 2021. július 10.
A vártnál is jobban teljesít a magyar fejlesztésű kisműhold
A kisműhold magyar, szlovák és japán kutatók fejlesztése, Magyarországról az ELKH
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és az ELTE Asztrofizikai és Űrtudományi
Centrum, Szlovákiából a Kassai Műszaki Egyetem, a brnói Masaryk Egyetem, valamint a
Spacemanic és a Needronix cégek, Japánból pedig a Hiroshima Egyetem járult hozzá a projekt
létrejöttéhez.
https://raketa.hu/a-vartnal-is-jobban-teljesit-a-magyar-fejlesztesu-kismuhold
Kossuth Rádió „Krónika” – 2021. július 10.
A hétvégén is folytatódik idehaza a koronavírus elleni oltások beadása
Az ELTE Természettudományi Karának dékánja a közmédiának elmondta bár Magyarország jól
halad az oltással, járványügyi szakemberek továbbra is azt kérik, hogy aki még nem oltatta be
magát, tegye meg, ugyanis a Delta variáns sokkal fertőzőbb, mint a korábbiak.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-10_12-01-00&enddate=2021-0710_13-00-00&ch=mr1
M1 „Ma Reggel” – 2021. július 10.
Egyre több országban okoz gondot a koronavírus delta variánsa
Kacskovics Imre immunológus az ELTE Természettudományi Karának dékánja most a
vendégem. Jó reggelt kívánok! - Jó reggelt kívánok! - Egyetért azokkal a szakemberekkel, akik ezt
mondják, hogy jó ez az 5,5 millió, 5,6 millió beoltott, de kellene még az a másfél-két millió ahhoz,
hogy a negyedik hullámban ne kelljen itt nagyon szenvedni. - Maximálisan egyetértek. Két jó ok
van erre. Az egyik, hogy ez a delta variáns ez sokkal fertőzőbb, mint a korábbiak.
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2021-07-10-i-adas-4/
Unilife.hu - 2021. július 10.
Milyen ponthatárokra számíthatsz a pedagógusképzés képzési területen?

A népszerű pedagógusképzések közül a gyógypedagógia szak ponthatárai tűnnek ki a leginkább,
itt ugyanis már nem elegendő a minimum pontszám a bejutáshoz. Ha gyógypedagógiai képzésen
szeretnél továbbtanulni akkor jobb, ha felkészülsz egy igen magas ponthatárra, főleg akkor, ha az
ELTE-re jelentkeztél.
https://unilife.hu/egyetem/20210706-ponthatarok-a-pedagoguskepzes-kepzesi-teruleten.html
Vaol.hu – 2021. július 10.
Szülésről és születésről az ELTE PPK szombathelyi pszichológia szak szervezésében
A Séta a SzüléSzületéS Minőségéért program zárónapjára szakmai kerekasztalt szervezett az
ELTE PPK szombathelyi pszichológia szak. A szülészetben szükséges változtatási irányok is
szóba kerültek.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szulesrol-es-szuletesrol-az-elte-ppk-szombathelyipszichologia-szak-szervezeseben-5094503/
Megjelent még: Vas Népe
Azonnali.hu – 2021. július 11.
Bónuszok, célzott hirdetések, hatalmas oddsok: így vesznek rá a fogadóirodák, hogy sok
pénzt költsünk náluk
Valamelyest segít a helyzeten, hogy az aktuális lap a szenvedélybetegség kockázatára hívja fel a
figyelmet és kiírják az ELTE játékfüggőséggel szenvedőknek létrehozott segélyvonalának számát
(06-1-411-6778), ami hétköznap 15 és 19 óra között elméletben elérhető – bár az Azonnali
háromszor is hiába próbálta ezen, és a szerencsejáték-függőknek az automata callcenter által
ajánlott másik telefonszámon tesztelni a segélyvonalat.
https://azonnali.hu/cikk/20210711_bonuszok-celzott-hirdetesek-hatalmas-oddsok-igy-vesznekra-a-fogadoirodak-hogy-sok-penzt-koltsunk-naluk
InfoRádió - 2021. július 11.
Tényleg új evolúcióelméletre lehet szükség a sárkányember-koponya megtalálása után
Az InfoRádiónak nyilatkozó Mester Zsolt régész docens (ELTE) szerint az előember és a homo
sapiens közötti változatról van szó. "A híradásokból azt tudjuk, hogy egy hídépítő munkás
bukkant rá a leletre, és úgy ítélte meg, hogy ez még hasznos lehet a családnak, ezért elrejtette,
lehet, hogy a japán invázió elől.
https://infostart.hu/tudomany/2021/07/11/tenyleg-uj-evolucioelmeletre-lehet-szukseg-asarkanyember-koponya-megtalalasa-utan
Hírklikk.hu – 2021. július 11.
De mi kerül egy Ákos-lemezen százezer forintba?
Járványból felszabadulva, ismét volt hanglemezbörze az ELTE aulájában, Budapesten. Ez azért
hír, mert rég volt ilyen népszerű, ennek köszönhetően rég volt így túlárazva a bakelit vinyl
hanglemezpiac.
https://hirklikk.hu/kozelet/de-mi-kerul-egy-akos-lemezen-szazezer-forintba/384040/
Megjelent még: Novekedes.hu
Wmn.hu – 2021. július 11.
„Nem minden összeesküvés-elmélet badarság”
Krajnyik Cintia a legnépszerűbb konteókat gyűjtötte egy csokorba, és dr. Krekó Péter
szociálpszichológussal, az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszékének docensével eredt az őket
körülvevő kérdések és a gyíkemberek nyomába.
https://wmn.hu/wmn-life/55479-nem-minden-osszeeskuves-elmelet-badarsag--5-elkepesztoteoria-es-a-mod-hogyan-valhatsz-tomegeket-iranyito-konteogyarossa

Index.hu - 2021. július 12.
Alkotmányos puccs, nyílt zendülés, avagy kereszttűzben az Alaptörvény
Fleck Zoltán (55) egyetemi tanár, az ELTE jog- és társadalomelméleti tanszékének vezetője, aki
többek közt a jogállam működésének kérdéseit kutatja, A maffiaállam joga címmel 2013-ban írt
tanulmányt a Magyar Bálint által szerkesztett, Magyar polip című kötetbe.
https://index.hu/belfold/2021/07/12/alkotmanyos-puccs-nyilt-zendules-avagy-kereszttuzbenaz-alaptorveny/
Kulter.hu - 2021. július 12.
Romos házból múzeum – A Tony Curtis Kávézó és Emlékszoba megnyitása
A felújított Szalkai-Schwartz ház Mátészalkán (fotó: Szabó Gábor) Szalkai Gábor, az ELTE
Regionális Tudományi Tanszékének egyetemi docense, az épület egykori tulajdonosainak
leszármazottja is megtisztelte jelenlétével az eseményt.
https://www.kulter.hu/2021/07/romos-hazbol-muzeum-tony-curtis-kavezo-es-emlekszobamateszalka-tudositas/
Art7.hu – 2021. július 12.
Shakespeare, ha papíron
Mindezek után az ELTE-n tanító Fábián Annamáriáé lett a szó, aki a Shakespeare-művek
adaptálási lehetőségeiről, típusairól és problémáiról beszélt, az eseményt Szőnyi György Endre
zárta, aki meghatározó színházi élményiről tartott előadást, mintegy további kedvcsinálónak a
Shakespeare-nézéshez.
https://art7.hu/szinhaz/gyulai-shakespeare-fesztival/
Középsuli.hu – 2021. július 12.
Mikor kezdődik az őszi félév? Mutatjuk az egyetemek legfontosabb dátumait
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2021/2022-es tanév őszi félévét várhatóan 2021.
szeptember 6-án kezdi meg és december 11-ig tart.
https://kozepsuli.hu/mikor-kezdodik-az-oszi-felev-mutatjuk-az-egyetemek-legfontosabbdatumait/
Daily News Hungary.com - 2021. július 12.
The best things you could do in Budapest to avoid the scorching summer heat!
The Herb Garden of ELTE is a green “island” in the concrete jungle of the city where we can sit
on benches under shady trees for hours without noticing how much time has passed.
https://dailynewshungary.com/the-best-things-you-could-do-in-budapest-to-avoid-thescorching-summer-heat/
Klubrádió – 2021. július 13.
Kiszagolhatják a kutyák a koronavírus-fertőzötteket
Ha valami kiszagolható, akkor azt a kutyák ki fogják szagolni, persze ha megtanítják nekik, hogy
mit kell keresni – mondta el Kubinyi Enikő biológus, etológus, az ELTE Etológia Tanszék
tudományos főmunkatársa a Reggeli gyorsban.
https://www.klubradio.hu/hirek/ha-valami-kiszagolhato-akkor-azt-a-kutyak-ki-fogjak-szagolni-akoronavirus-fertozotteket-is-119450
Vaol.hu – 2021. július 13.
A világhírű Sidor Jurij mérnök-fizikus Szombathelyen telepedett le a családjával
Két nemzetközi rangú elismerést kapott az utóbbi időben prof. dr. Sidor Jurij egyetemi tanár, az
ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézetének igazgatóhelyettese, gépészmérnök BSc
szakfelelős. Az oklevelekkel legújabb kutatásait ismerték el.

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilaghiru-sidor-jurij-mernok-fizikusszombathelyen-telepedett-le-a-csaladjaval-5109797/
Kossuth Rádió – 2021. július 13.
Értékalapon szerveződő közösségek
A közösségek alakulásáról és online szerveződéséről D. Babos Zsuzsánna, az ELTE PPK
egyetemi adjunktusa beszélt a rádió Napközben című műsorában.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-13_09-05-00&enddate=2021-0713_11-10-00&ch=mr1
(A felvételen 09:08:35-től)
Zetapress – 2021. július 13.
Új magyar gyógyszer születik
Az MPH-220 izomrelaxáns gyógyszerjelölt egy újabb lépéssel került közelebb ahhoz, hogy idén
eljusson az első emberi kipróbálásig, A hatóanyagot nemzetközi szabadalom védi a világ több,
mint 40 országában, amelynek licenc-szerződését ma írta alá a Motorpharma Kft.
gyógyszerfejlesztő startup cég és a szabadalom két tulajdonosa: a Printnet Kft. és az ELTE.
http://www.zetapress.hu/egeszsegugy/122539

