2020/6. hét (február 3-9.)

Bihari Napló - 2020.02.03. (6. oldal)
Országos informatikaversenyen a nagyszalontai diákok
A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Versenyt az ELTE informatika kara szervezi.
Hagyományosan a régió minden magyar lakta vidékéről beneveznek az informatikát és a
programozást kedvelő és értő diákok. (...)
innoteka.hu - 2020.02.03.
Agrárinnováció – szükség és fogadókészség
A 100 legértékesebb magyar innováció című kiadványba is bekerült Kacskovics Imre, az ELTE
Immunológiai Tanszék egyetemi tanára és kollégái által kifejlesztett új eljárás, amely genetikailag
módosított egerekben és nyulakban növeli az ellenanyag-termelést, ezzel gyorsabban és
gazdaságosabban állítanak elő ellenanyagokat. Ezzel a szabadalommal – egyes szakmai
vélemények szerint – olyan, eddig gyógyíthatatlan állatbetegségekre is megoldást találhatnak,
mint az immár globális járványt okozó afrikai sertéspestis.
https://www.innoteka.hu/cikk/agrarinnovacio_-_szukseg_es_fogadokeszseg.2038.html
Reformátusok Lapja - 2020.02.02. (25. oldal)
Mérföldkő élet és halál mezsgyéjén
Felavatták Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész, dunamelléki református főgondnok
síremlékét a Fiumei Úti Sírkertben január 23-án. (...) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
művelődéstörténeti tanszékének vezetője aktív szereplője volt a rendszerváltás utáni közéletnek:
a Hitel, majd a Valóság és a Protestáns Szemle című folyóiratot szerkesztette, alapító tagja volt a
Duna Tv kuratóriumának, részt vett a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület
megalapításában és a balatonszárszói református értelmiségi konferenciák újraindításában.
elteonline.hu - 2020.02.02.
TDK orientációs rendezvényt tartanak a SEK-en
Ha nem tudod, mit jelent az, hogy TDK, vagy ha csak érdeklődsz a tudományos diákkörök világa
iránt, akkor ott a helyed neked is! TDK orientációs rendezvényt szervez az ELTE Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Központ a tudományos diákköri munka népszerűsítése érdekében.
http://elteonline.hu/savaria/2020/02/02/tdk-orientacios-rendezvenyt-tartanak-a-sek-en

elteonline.hu - 2020.02.02.
Hetedikes diákok mentorálási lehetősége ELTE-s hallgatóknak
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-ben indította el kezdeményezését, amely a
hátrányos helyzetű régiók tanulóinak segítését tűzte ki célul. (…) Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozik idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem is, melynek projektindító ünnepsége 2020.
január 23-án a Bölcsészettudományi Kar kari tanácstermében került megrendezésre. A
rendezvényt György László gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár köszöntője
nyitotta meg. Zentai László professzor, az oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
köszöntőjében elmondta, hogy az ELTE már több mint 160 hallgatója fejezte ki érdeklődését a
program iránt.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/02/hetedikes-diakok-mentoralasi-lehetosege-elte-shallgatoknak/
További megjelenés:
-

minap.hu - 2020.02.04.
Hátrányos helyzetű diákokat mentorálnak miskolci egyetemisták
https://minap.hu/index.php/node/156650

napiujsag.hu - 2020.02.02.
Így védekezzünk a koronavírus ellen
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) tájékoztatása szerint pedig a koronavírus a
lappangási ideje alatt is fertőz, vagyis a körülbelül kéthetes tünetmentes időszakban is
továbbadható. (...) Az ELTE szintén azt tanácsolja, hogy mossunk gyakran kezet, kerüljük a beteg
emberekkel történő kontaktust, betegen pedig ne menjenek közösségbe. Hozzátették, a
tömegközlekedési eszközök használatát követően, oktatási épületbe vagy szállásra betérve
azonnal bő meleg szappanos vízben kezet és arcot kell mosni.
https://www.napiujsag.hu/2020/02/igy-vedekezzunk-koronavirus-ellen.html
További megjelenés:
-

-

hazipatika.com - 2020.01.31.
Így védekezzünk a koronavírus ellen
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/igy_vedekezzunk
_a_koronavirus_ellen/20200131111742
vital.hu - 2020.01.31.
Az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen
http://vital.hu/koronavirus_vedekezes

napi.hu - 2020.02.02.
Négymilliárdból újul meg a Márton Áron kollégium
Hat ajánlattevő közül az Építő-és épületkarbantartó Zrt. újíthatja fel az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Márton Áron Kollégium és Szakkollégium épületét, nettó 4 milliárd 47 millió
forintért.
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/negymilliardbol_ujul_meg_a_marton_aron_kollegium.699
481.html
vaol.hu - 2020.02.02.
Gadányi Péter egyetemi docens: A Föld egy „szerencsés” bolygó
Szénmegkötés, szénkibocsátás, széntárolás, szén-dioxid-koncentráció, üvegházhatás – a
klímaváltozás, klímaválság kapcsán gyakran használt kifejezések. No, de mi a baj a szénnel, miért
kell azt megkötni? Valaha a Föld légkörében több, mint 90 százalék volt a szén-dioxid aránya.
Hova lett mára? A válaszokat az ELTE SEK Földrajzi Tanszékén Gadányi Péter egyetemi docenstől
vártuk.
https://www.vaol.hu/hetvege/gadanyi-peter-egyetemi-docens-a-fold-egy-szerencses-bolygo3517518/
Vasárnapi Blikk - 2020.02.01. (20. oldal)
Mi lesz a mai kisiskolásokkal?
Rosszabbul érzik magukat a magyar tinik, mint négy éve: egyre kevesebben étkeznek
egészségesen, fáradtak és ingerlékenyebbek – nagyjából ez olvasható ki az ELTE pedagógiai és
pszichológiai karán végzett kutatásból, amelyet a 444.hu ismertetett. A szakemberek közel hatezer
tizenéves diákot kérdeztek meg.
További megjelenés:
-

-

csaladinet.hu - 2020.01.31.
Az ötödikesek harmada folyamatosan fáradt
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/28371/az_otodikesek_harmad
a_folyamatosan_faradt
felelosszulokiskolaja.hu - 2020.02.05.
Az ötödikesek harmada folyamatosan fáradt
https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/az-otodikesek-harmada-folyamatosan-faradt

Zalai Hírlap - 2020.02.01. (4. oldal)
Kiállításmegnyitó és irodalmi est
A Zalalövőn élő Bischofné Hesinger Katalin lesz a vendége a HangSzín-Játék című komplex
művészeti programnak, amelyet a jövő héten kedden este hat órai kezdettel tartanak majd a
határon túli város Bánffy Központjában. A program egy irodalmi estet, valamint egy
kiállításmegnyitót foglal magába. Előbbi keretében Zágorec Csuka Judit muravidéki író beszélget

majd Bischofné Hesinger Katalinnal utóbbi verseiről és meséiről, majd dr. Csider Sándor, az ELTE
Savaria Egyetemi Központ nyugalmazott főiskolai docense ajánlja az érdeklődők figyelmébe a
zalalövői alkotó festményeit bemutató tárlatot.
fidelio.hu - 2020.02.01.
Ingyenes délutáni koncertek és a műfaj sztárjai a Müpa háromnapos jazzfesztiválján
A 2020-as Jazz Showcase szakmai partnere a Magyar Jazz Szövetség, a Zempléni Fesztivál és az
ELTE Jazztanulmányi Kutatócsoport.
https://fidelio.hu/jazz-world/ingyenes-delutani-koncertek-es-a-mufaj-sztarjai-a-mupaharomnapos-jazzfesztivaljan-152272.html
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

bama.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2254863/
duol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-3216012/
baon.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2444952/
beol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2470320/
heol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2195073/
veol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-3301206/
szon.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-a-mupaban3662310/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sonline.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2071116/
kemma.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2033916/
szoljon.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-2170308/
zaol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-a-mupaban3606540/
vaol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-3521847/
feol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-a-mupaban3525558/
teol.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-a-mupaban2153907/
kisalfold.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-amupaban-6772332/
boon.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-a-mupaban4039521/
kozszolgalat.hu - 2020.01.31.
Jövő hétvégén ismét Jazz Showcase a Müpában
https://kozszolgalat.hu/jovo-hetvegen-ismet-jazz-showcase-mupaban/

-

-

-

-

haon.hu - 2020.01.31.
Ismét a dzsesszé lesz a főszerep a Müpában
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/ismet-a-dzsessze-lesz-a-foszerep-a-mupaban3818433/
hir.ma - 2020.01.31.
Jövő hétvégén ismét Jazz Showcase a Müpában
https://hir.ma/zene-2/jovo-hetvegen-ismet-jazz-showcase-a-mupaban/755056
propeller.hu - 2020.01.31.
Február elején ismét Jazz Showcase a Müpában
http://propeller.hu/itthon/3498969-februar-elejen-ismet-jazz-showcase-mupaban
napiujsag.hu - J2020.01.31.
Jövő hétvégén ismét Jazz Showcase a Müpában
https://www.napiujsag.hu/2020/01/jovo-hetvegen-ismet-jazz-showcase.html

glamour.hu - 2020.02.01.
10 kúl dolog, amit semmiképpen nem érdemes kihagyni februárban
Ez azonban ne szegje a kedvünket a különböző kültéri programoktól, de a fázósok kedvéért
természetesen gyűjtöttünk olyanokat is, amelyeket nem külső helyszínen rendeznek meg. (…) ELTE
Jeges Est A Városligeti műjégpályán egy szuper program vár rád február 13-án. Nem csak az ELTE
hallgatói vehetnek részt ezen a mulatságon, így ha szereted a téli sportokat, ott a helyed.
https://www.glamour.hu/geletstilus/10-kul-dolog-amit-semmikeppen-nem-erdemes-kihagynifebruarban-41685
További megjelenés:
-

elteonline.hu - 2020.01.31.
„Inkább itt csússz, mint az egyetemen” – Idén is jön az ELTE Jeges Est!
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/31/inkabb-itt-csussz-mint-az-egyetemen-iden-isjon-az-elte-jeges-est/

kisalfold.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
Egy 2011-es kutatásban az ELTE a Bécsi Egyetemmel együttműködve a kutyák és tulajdonosaik
személyiségét vizsgálta. Először a gazdákat kérdezték saját személyiségükről, majd a kutyájukéról.
https://www.kisalfold.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-6774600/
További megjelenés:
-

feol.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.feol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3526842/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szoljon.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.szoljon.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2171709/
baon.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.baon.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2446308/
boon.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://boon.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-4040892/
sonline.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.sonline.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2072580/
teol.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.teol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2155041/
veol.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.veol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3302226/
heol.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.heol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2196396/
vaol.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.vaol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3523857/
kemma.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.kemma.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2035614/
duol.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.duol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3217218/
bama.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.bama.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2255949
szon.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://szon.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3663906/
zaol.hu - 2020.02.01.
Tényleg hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.zaol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3608013/

-

beol.hu - 2020.02.01.
Tényleg hasonlít ránk a kutyánk?
https://www.beol.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-2471661/
haon.hu - 2020.02.01.
Mennyire hasonlít ránk a kutyánk?
https://haon.hu/egyperces/mennyire-hasonlit-rank-a-kutyank-3819546/

ujszo.com - 2020.02.01.
Komáromiak a haláltáborokban
A napokban Vági Zoltán történész tartott előadást a Menházban arról, hogy mi is történt pontosan
azokkal a komáromi emberekkel, akik 1944 nyarán a hírhedt birkenaui koncentrációs táborba
kerültek. A holokausztról, azon belül pedig a náci haláltáborokról tényszerű előadást hallgatni
mindig kicsit sarokba szorítja az embert – legalábbis lelkileg biztosan. Vági Zoltán, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara Szociálpszichológia Tanszék oktatójának,
illetve a Saul fia című Oscar-díjas film történészszakértőjének előadása pontosan ilyen hatást
keltett.
https://ujszo.com/regio/komaromiak-a-halaltaborokban
24.hu - 2020.02.01.
Ahogy terjed a koronavírus, úgy rettegünk egyre jobban minden kínaitól
Kende Anna szociálpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docense kérdésünkre
elmondta, hogy a magyarok kínaiakról alkotott képe sokat változott az elmúlt évtizedekben. A
’90-es évek elején a többség nem értette, lenézte, az olcsó termékek árusítóiként azonosította
őket; kulturálisan idegennek találta a kínaiakat. Ma, amikor Kína egyre erősebb világhatalom,
rohamosan fejlődő gazdasággal és elnyomó politikai berendezkedéssel, inkább kiszolgáltatottnak
érezzük magunkat az országgal szemben, és félünk attól, hogy kontrollálnak minket.
https://24.hu/kulfold/2020/02/01/koronavirus-kina-eloitelet-kirkesztes-felelem-diszkriminacio/
M5 - Magyar Krónika - 2020.02.01.
Mit érdemes tudni a társas kapcsolatok kiépüléséről?
Megszólaló: Bányai Éva hipnoterapeuta, ELTE Pszichológiai Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-20-01-adas-ebredes/
Trend FM - Hírek 20:00 - 2020.02.01.
Igazolt hiányzásnak veszi az ELTE, ha a Kínából hazatérő hallgatóik két hétig nem mennek
az órákra
Igazolt hiányzásnak veszi az ELTE, ha a Kínából hazatérő hallgatói két hétig nem mennek, az órákra.
Az intézmény kör e-mailt küldött a tanulóknak és a dolgozóknak, amelyben mindenkit arra kérnek,
hogy tartsák be a légúti megbetegedések megelőzésére szolgáló higiénés rendszabályokat.

elteonline.hu - 2020.01.31.
Az lenne csodálatos, ha ma is megértenénk egymást…
250 évvel ezelőtt jelent meg Sajnovics János Demonstratio című munkája, melynek kapcsán az
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete tudományos konferenciát és kerekasztalbeszélgetést szervezett január 28-án, a BTK Kari Tanácstermében.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/01/31/az-lenne-csodalatos-ha-ma-is-megertenenkegymast/
napidoktor.hu - 2020.01.31.
Autistákat segítő applikációt mutattak be
Az autisták mindennapi életét segítő applikációt mutattak be kedden Budapesten a “Digitális
autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt keretében. (…) Kővári Edit, az
Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke arról szólt, hogy az applikációt két és fél év alatt
dolgozta ki az AOSZ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Autizmus Szakmódszertani
Kutatócsoportjának támogatásával.
https://napidoktor.hu/napi-hirek/autistakat-segito-applikaciot-mutattak-be/
m1 - Ma este - 2020.01.31.
Éjfélkor hivatalosan is távozik az Európai Unióból Nagy-Britannia
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE BTK egyetemi tanára
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-01-31-i-adas/
További megjelenés:
-

InfoRádió - Reggeli hírek 7:00 - 2020.02.03.
Kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE BTK oktatója

m1 - Ma reggel - 2020.01.31.
Gyakornoki programot indít az ELTE hallgatóinak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a
Családokért
Megszólaló: Fűrész Tünde elnök, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-01-31-i-adas-6/
További megjelenés:
-

Magyar Demokrata - 2020.02.05. (4. ,30. ,31. oldal)
Családbarát gyakorlat
Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.01.31.
Közép-európai zumba ünnep lesz holnap Budapesten

Hírhozó - 2020.01.30. (15. oldal)
Kínai nyelvoktatási program indult Rákosmentén
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ szervezésében, az ELTE Konfuciusz Intézet szakmai vezetésével
négy rákosmenti és öt kőbányai általános iskolában ingyenesen, fakultatív módon tanulhatják
ezentúl a diákok a kínai nyelvet. A program ünnepélyes megnyitójára január 17-én, a kőbányai
Szent László Általános Iskolában került sor, ahol Dunai Mónika országgyűlési képviselő, az
Interparlamentáris Unió magyar-kínai tagozatának képviselőjeként nyitotta meg a kínai-magyar
kulturális napot.
innoteka.hu - 2020.02.03.
Égre tekintünk
Biztos volt, aki ilyen-olyan ok miatt nem tudott eljönni, de az űrkutatással foglalkozó hazai
szakemberek zöme ott volt az Európai Űrügynökség (European Space Agency; ESA) magyarországi
Üzleti Inkubátorháza, a Gábor Dénes-díjasok Klubja és az InnoStudio közös évindító eseményén
január 16-án. (...) Ott voltak a hozzánk legközelebbi exobolygók alaposabb vizsgálatára 2019.
december 18-án indított Cheops-űrtávcső fejlesztésében részes hazai szakértők is. Az Európai
Űrügynökség legújabb kutatószondájának megépítésében a miskolci Admatis Kft., a Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, valamint az ELTE
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium is részt vett.
https://www.innoteka.hu/cikk/egre_tekintunk.2033.html
Blikk - 2020.02.04. (14. oldal)
Ússzunk az egészségünkért!
De ez egy olyan sportág, amelyet bármelyik életkorban elkezdhetünk, és jótékonyan hat ránk
életünk végéig – mondta lapunknak dr. Boros Szilvia sportorvos, egyetemi docens, az ELTE
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének intézetigazgató-helyettese.
Ripost - 2020.02.04. (15. oldal)
A magyar internet történetei 2020. február 13–14.
A magyar internet történetei konferencia a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék valamint
az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék Kultúra a digitális forradalom idején című
konferencia-sorozatának második állomása.
Fejér Megyei Hírlap - 2020.02.04. (11. oldal)
Mesélő kertésznaptár
Óvodai csoportoknak, illetve három- és tízéves kor közötti gyermekek számára hirdetett
rajzpályázatot a Szamóca Kiskertész Tanoda, a Füvészkertért Alapítvány és az ELTE Füvészkert.
További megjelenés:

-

feol.hu - 2020.02.06.
Mesélő kertésznaptár – Rajzpályázatot hirdettek a gyerekeknek
https://www.feol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/meselo-kertesznaptar-rajzpalyazatothirdettek-a-gyerekeknek-3531051/

Vas Népe - 2020.02.04. (5. oldal)
Gépészek szakestje
Az ELTE Informatikai Kar szombathelyi (duális) gépészmérnöki képzése ünnepélyes szakestet tart
a szombathelyi campuson. A rendezvény február 12-én, szerdán 18 órakor kezdődik az ELTE
Savaria Egyetemi Központ éttermében.
Zalai Hírlap - 2020.02.04. (1,13. oldal)
Farkas Dorina minden vágya az volt, hogy koreai nyelven tanuljon, el is jutott Szöulba
Különböző cserediákprogramoknak köszönhetően ma már nem számít kuriózumnak, ha magyar
egyetemisták Európa, Amerika különböző neves oktatási intézményeiben töltenek el egy félévet,
esetleg egy teljes tanévet. Farkas Dorina azonban kelet felé vette az irányt, és meg sem állt
egészen Szöulig. (...) Dorina a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd
felvették az ELTE koreai tanszékére, ahonnan már egyenes út vezetett a szöuli HUFS egyetemre,
ahol 4 hónapot töltött.
esemenymenedzser.hu - 2020.02.03.
Mentes feszt, 2020. február 29 - március 1.
A főváros legújabb gasztronómiai eseményére mindenkit sok szeretettel várnak, kortól
függetlenül. A mentes elnevezésű programsorozat lehetőséget biztosít az ételallergiások számára,
hogy szabadon kóstoljanak a gasztronómiai újítások kínálatából pazar mennyiségben. (...)A
helyszín az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjében található, ahol 2 szinten, 1000 nm-en
mutatkozik be az esemény.
https://esemenymenedzser.hu/szabadido-2/item/26438-mentes-feszt-2020-februar-29-marcius1.html
További megjelenés:
-

-

ringmagazin.hu - 2020.02.04.
Februárban MentesFeszt gasztrofesztivál Budapesten
https://www.ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=41997:fe
bruarban-mentesfeszt-gasztrofesztivalbudapesten&catid=91:programajanlo&Itemid=301
uzletihirszerzes.hu - 2020.02.05.
Mentes feszt
https://uzletihirszerzes.hu/sajto-hirfigyeles/esemenyfigyelo/szabadidoeletmod/item/9358-mentes-feszt-2020-februar-29-marcius-1.html

index.hu - 2020.02.03.
Nem igaz, hogy a Kínában jártak nem vehetnek fel tárgyakat az egyetemen
A figyelmeztetés szerint az illető koronavírus-fertőzöttséggel gyanúsítható, ezért a rendszer nem
tudja fogadni jelentkezését. A kép egyes bejegyzések állítása szerint az ELTE, más posztokban a
Budapesti Corvinus Egyetem rendszeréből származik, és látszólag arra utal, hogy akinél a fertőzés
esélye fennáll, az nem iratkozhat be a félévre.
https://index.hu/tech/hoax/2020/02/03/ha_on_koronavirusfertozott_nem_vehet_fel_targyakat_a_corvinuson/
További megjelenés:
-

klubradio.hu - 2020.02.03.
Koronavírus: nem engedik be a fertőzésgyanús egyetemistákat az előadásokra
https://www.klubradio.hu/hirek/koronavirus-biztonsagi-intezkedesek-tobb-magyaregyetemen-110995

jogiforum.hu - 2020.02.03.
Plágium - avagy megtévesztett olvasók
A szakdolgozat esetében az ún. szellemírótól (Legeza) rendelt mű sajátkénti feltüntetése a fenti
meghatározások alapján - főszabály szerint - plágiumnak ugyan nem minősül, azonban a bérírás
az egyetemek által megalkotott plágium definíciót kimeríti (Ziegler Dezső László), ahogyan pl. az
ELTE BTK plágiummal kapcsolatos tájékoztatójából is kitűnik.
https://www.jogiforum.hu/hirek/41358
nyugat.hu - 2020.02.03.
Ösztöndíjak, költségtérítés, „röghözkötés”, kollégium, átsorolás – mindent megtudhat
most az ELTE SEK szülői értekezletén!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja rendhagyó szülői értekezletet
tart a harmadik nyílt nap keretében, 2020. február 5-én, szerdán 18 órától a B-épületi
Tanácsteremben. (…) Többek között a továbbtanulás pénzügyi oldalait vizsgálják majd meg és
olyan fogalmakat tisztáznak, melyek fontosak a helyes döntés meghozatalában: állami ösztöndíjas
képzések, költségtérítés, „röghözkötés”, kollégium, átsorolás, ösztöndíjak és egyéb költségek.
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathely_egyetem_rendhagyo_szuloi_ertekezlet
További megjelenés:
-

Vas Népe - 2020.02.06. (1,7. oldal)
Rendkívüli szülői értekezletet tartott tegnap az ELTE SEK
vaol.hu - 2020.02.06.
Rendkívüli szülői értekezletet tartott szerdán az ELTE SEK

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/rendkivuli-szuloi-ertekezletet-tartott-szerdan-az-eltesek-3533832/
travelo.hu - 2020.02.03.
Ha rajong a hazai erdőkért, itt a helye!
Az Erdők Ideje - Filmvetítés & Beszélgetés programon a Fridays For Future szervezésében ingyen
vehetnek részt mindazok, akiket érdekel hazánk erdeinek sorsa. (...) A filmhez kapcsolódóan
beszélgetés is lesz, melynek résztvevői Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi
programjának vezetője, Standovár Tibor, erdőökológus, az ELTE egyetemi docense, Pribéli
Levente, a Fridays For Future szervezője és Pauló Gergely környzetvédelmi aktivista.
https://www.travelo.hu/kozel/20200203-magyarorszag-budapest-erdo-filmvetitesbeszelgetes.html
sulihalo.hu - 2020.01.31.
A nyertes osztályokat idén is 400.000 forinttal jutalmazzák az Adj Egy Ötöst! programban
„Nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!” Idén is nemes célokért és értékes
jutalmakért szállhatnak versenybe az általános iskolai felső tagozatos és középiskolás – 10-18 éves
– diákcsoportok az „Adj Egy Ötöst!” szemléletformáló program keretében, amelynek célja, hogy a
felnövekvő generációk fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjét személyes találkozásokon és
élményeken keresztül kedvező irányba befolyásolja. (...) Az attitűdváltozást a program előtt és után
készült kérdőívekkel követi nyomon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, mint a
program szakmai partnere.
https://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/8532-nem-az-a-fontos-ami-elvalaszt-hanem-az-amiosszekot/
További megjelenés:
-

hirmagazin.sulinet.hu - 2020.01.24.
ADJ EGY ÖTÖST! iskolai szemléletformáló program
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/adj-egy-otost-iskolai-szemleletformalo-program

Vas Népe - 2020.02.05. (3. oldal)
Még nem szervezik a kínai táborokat
Tavaly Pekingben járt Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
igazgatója és egy diákja az ELTE Konfuciusz Intézet jóvoltából. Megkérdeztük, idén készülnek-e.
Több szombathelyi iskolában van kínainyelv-oktatás, köztük a Bolyaiban, a Zrínyiben, a
Paragváriban és a Derkovits-iskolában is, 2018-ban jelentkezni lehetett a Konfuciusz Intézet
hirdette táborba, amit a Pekingi Idegennyelvű Egyetemmel közösen ﬁnanszírozott.
További megjelenés:

-

vaol.hu - 2020.02.05.
Ha nem lesz biztonságos a kiutazás, a pekingi fél sem fogja támogatni a táborokat
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ha-nem-lesz-biztonsagos-a-kiutazas-apekingi-fel-sem-fogja-tamogatni-a-taborokat-3530808/

elteonline.hu - 2020.02.04.
Vegyél részt az ELTE színeiben a 2020-as Európai Egyetemi Játékokon!
A 2019. évi Nyári Universiadén (az Egyetemek Olimpiáján), valamint a 2018. évi Coimbrában
megrendezett 4. EEJ-n elért eredmények reményt adnak arra, hogy legkiválóbb egyetemi
sportolóink a jövő évi nemzetközi egyetemi sporteseményeken ismét bizonyíthassák
tehetségüket, képességeiket. A 2020. évi Egyetemi Világbajnokságok (EVB) mellett az Európai
Egyetemi Sportszövetség (EUSA) szervezésében 2020. július 12-25. között ötödik alkalommal kerül
megrendezésre Belgrádban az Európai Egyetemi Játékok (EEJ).
http://elteonline.hu/sport/2020/02/04/vegyel-reszt-az-elte-szineiben-a-2020-as-europaiegyetemi-jatekokon
haon.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
Az avarok inkább családjukkal együtt és nem kifejezetten katonai alakulatként vándoroltak, a
hatalmat birtokló, vezető réteg rokonsági alapon szerveződhetett – állapították meg az ELTE
Régészettudományi Intézete és az ELK BTK Archeogenetikai Laboratórium munkatársai.
https://haon.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit-3825789/
További megjelenés:
-

-

-

-

teol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.teol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2161836/
veol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.veol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit3306816/
bama.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.bama.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2261898/
civilhetes.net - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
http://civilhetes.net/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kemma.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.kemma.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2042175/
beol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.beol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2477652/
baon.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.baon.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2452821/
kisalfold.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.kisalfold.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit6782919/
duol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.duol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit3221169/
zaol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.zaol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit3615219/
heol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.heol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2202036/
vaol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.vaol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit3530124/
bumm.sk - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.bumm.sk/turmix/2020/02/04/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avarkori-elit
sonline.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.sonline.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2079438/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szoljon.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.szoljon.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit2177430/
feol.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.feol.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit3533079/
szon.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://szon.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit-3670083/
boon.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://boon.hu/egyperces/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit4046559/
origo.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit a kutatók szerint
https://www.origo.hu/tudomany/20200204-a-genetikai-vizsgalatok-uj-informaciokkalszolgalnak-az-avar-tarsadalomrol.html
vasarnap.hu - 2020.02.04.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit az ELTE kutatói szerint
https://vasarnap.hu/2020/02/04/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit-azelte-kutatoi-szerint/
24.hu - 2020.02.04.
Nyomoznak a leggazdagabb avarok után
https://24.hu/tudomany/2020/02/04/avarok-eredete/
Petőfi Népe - 2020.02.04. (2. oldal)
Kutatják az avarok genetikai eredetét
mult-kor.hu - 2020.02.05.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar elit
https://mult-kor.hu/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-elit-20200205
napiujsag.hu - 2020.02.05.
Már az avar korban is rokonsági alapon szerveződhetett az elit
https://www.napiujsag.hu/2020/02/mar-az-avar-korban-is-rokonsagi-alapon.html
nepszava.hu - 2020.02.05.
Már az avar korban is rokonokból állt a hatalmi elit
https://nepszava.hu/3066043_mar-az-avar-korban-is-rokonokbol-allt-a-hatalmi-elit
karpatinfo.net - 2020.02.06.
Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit
https://www.karpatinfo.net/tudomany/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-korielit-kutatok-szerint-200035596

ma7.sk - 2020.02.04.
Fennállásának fél évszázadát ünnepli a rozsnyói csillagvizsgáló
Werner Norbert rozsnyói származású asztrofizikus, az MTA-ELTE Lendület Forró Univerzum
Kutatócsoport vezetőjének előadásával és egy mobil planetárium átadásával ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját a rozsnyói csillagvizsgáló.
https://ma7.sk/tajaink/fennallasanak-fel-evszazadat-unnepli-a-rozsnyoi-csillagvizsgalo
tudomanyplaza.hu - 2020.02.04.
Gyakorlati teszttervezés
Az IT szakemberek jelentős szakmai fórumaként ismert British Computer Society gondozásában
jelent meg Kovács Attila, az ELTE IK docense és szerzőtársa, Forgács István angol nyelvű
szakkönyve a számítógépes tesztelésről.
https://tudomanyplaza.hu/gyakorlati-teszttervezes/
Hvg - 2020.02.06. (38., 40. oldal)
Ki minek mestere
Egyre szélesebb a mesterképzések kínálata, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a
munkaerőpiac még nem árazta be igazán a mesterdiplomák értékét. (…) Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete csak 2017-ben jött létre, de ma már
meghatározó szereplője a hazai gazdaságtudományi intézményeknek.
Meglepetés - 2020.02.06. (46. oldal)
Hallotta már?
Az ELTE fehérjekutatói az S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjainak megismerését,
működésük megértését tűzte ki célul. Megállapították, hogy ha ezen fehérjékből túl sok van a
szervezetben, az olyan betegségekkel hozható kapcsolatba, mint a krónikus gyulladások és rákos
áttétek kialakulása. Az ELTE TTK kutatóinak új eredményei az orvosi diagnosztikában és terápiában
is komoly előrelépéssel kecsegtetnek, hiszen az S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjait fontos
diagnosztikai és gyógyszercélpont-fehérjéknek tekintik a különféle tumorok, például az
áttétképzésre hajlamos bőrrák (melanóma), a krónikus gyulladásos betegségek, mint a reumás
artritisz vagy a szöveti ﬁbrózisok esetében.
Lokál extra I. kerület - 2020.02.06. (11,12. oldal)
Házasság csapatjátékban
Hazánkban 2020-ban tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Házasság Hetét a keresztény
egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával február 9–16. között. Semsei Rudolff al
és Dobay Eszterrel az Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés közismert párokkal című
központi programon találkozhatunk február 12-én este 6 órakor az ELTE ÁJK-án, az Aula
Magnában.
További megjelenés:

-

Lokál extra II. kerület - 2020.02.06. (12. oldal)
Házasság csapatjátékban
Lokál extra III. kerület - 2020.02.06. (12. oldal)
Házasság csapatjátékban
Lokál extra XI. kerület - 2020.02.06. (12. oldal)
Házasság csapatjátékban
Mandiner - 2020.02.06. (5., 63. oldal)
A házasság valódi természetéről

elteonline.hu - 2020.02.05.
Nemzetközi képzésben tanulnál az örökségről?
Az ELTE, a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales, a prágai Károly Egyetem, a Cataniai
Egyetem és a québec-i Laval Egyetem közös mesterszakára február 23-ig várják a jelentkezéseket.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/05/nemzetkozi-kepzesben-tanulnal-az-oroksegrol-atema-programja-neked-szol
elteonline.hu - 2020.02.05.
Erasmus+ – Ezekben az európai városokban a legjobb egyetemistának lenni
Március 2-ig lehet pályázni Erasmus+ programra. Az ELTE hallgatói tanulmányi területük szerint
választhatnak a partneregyetemek közül, de nincs könnyű dolguk ebben, hiszen ötszáznál is
többel áll szerződésben.
http://elteonline.hu/savaria/2020/02/05/erasmus-ezekben-az-europai-varosokban-a-legjobbegyetemistanak-lenni
kisalfold.hu - 2020.02.05. 17:16:00
Már várják a jelentkezéseket a Soproni Nyugdíjasegyetemre
A Soproni Nyugdíjasegyetemen való részvétel továbbra is díjtalan – fogalmazott prof. dr. Faragó
Sándor rector emeritus, a nyugdíjasegyetem főszervezője, aki részletezte: a tavaszi szemeszter
nyitányaként dr. Szarka László, az MTA rendes tagja „Eötvös Loránd (1848–1919) velünk élő
öröksége” címmel mutatja be a híres fizikus, az MTA egykori elnöke, a Matematikai és Fizikai
Társulat alapítója életét, akiről Budapesten egyetemet (ELTE) neveztek el.
nlc.hu - 2020.02.05.
DNS-teszt: most kiderül, megcsalta-e a nagyi a nagypapát
Hűségesek voltak-e a szüleink? Élnek-e távoli rokonaim Indiában? Kell-e tartanom a II-es típusú
cukorbetegségtől? Ma már mindezekre választ kaphatunk a DNS–teszt segítségével. (...) És végső
soron arra: mitől vagyunk emberek?” Az utolsó kérdést hallva, ha nem az ELTE TTK Genetikai
Tanszékén beszélgetnék egy adjunktussal, hát, bizonyára arra számítanék, hogy vagy nem sikerült
megfejteni a talányt, vagy ha mégis, akkor egy igen hosszú és bonyolult filozófiai szintézis
következik.
https://nlc.hu/szurd_ki_cikkek/20200205/dns-teszt-apasagi-rokonsagi-vizsgalat/

vaol.hu - 2020.02.05.
Sun Dong, az ELTE SEK kínai doktorandusz hallgatója hétfőn érkezett vissza Ningbo-ból
Sun Dong (27), az ELTE SEK kínai doktorandusz hallgatója hétfőn érkezett vissza Szombathelyre.
A családját is meglátogatta Kínában: hozzátartozói 500 kilométerre élnek Vuhantól, jól vannak.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sun-dong-az-elte-sek-kinai-doktorandusz-hallgatojahetfon-erkezett-vissza-ningbo-bol-3530796/
További megjelenés:
-

veol.hu - 2020.02.02.
Egy Veszprémben élő kínai egyetemistát kérdeztünk a koronavírus okozta kínai
helyzetről
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-veszpremben-elo-kinai-egyetemistatkerdeztunk-a-koronavirus-okozta-kinai-helyzetrol-3302043/

vasarnap.hu - 2020.02.05.
A gyermekvállalás nem a függetlenség feladásával jár!
A tömegkultúrából származó, a médiából ránk ömlő hamis értékrendek a szingli, függetlenséget
kereső fiatal példáját állítják központba – mutatott rá lapunknak adott interjújában az ELTE BTK
adjunktusa. Dr. Bali János szerint az alacsony születésszám nem gazdasági, anyagi okokban
keresendő: gyermeket nem vállalni ma divattá vált, és ez a szemlélet óriási károkat okoz egész
Európában.
https://vasarnap.hu/2020/02/05/a-gyermekvallalas-nem-a-fuggetlenseg-feladasaval-jar/
Magyar Hírlap - 2020.02.07. (4. oldal)
Aggódnak a mentális segítők
A jövőben nemcsak az igazi kuruzslókat, hanem a munkájukat tisztességesen végző, mentális
segítségnyújtásban részt vevő szakembereket is bíróság elé állíthatják egy új Btk.-módosítás miatt
– állítják egy olyan csoport tagjai, akik a jogszabály változtatását szeretnék elérni. (...)
Rusznák Tamás, az ELTE Jogi Továbbképző Intézete és a Corvinus Egyetem tanára, a csoport egyik
képviselője lapunknak elmondta: bár egyetértenek a szigorítás céljával, sokan aggódnak amiatt,
hogy a jogi helyzet tisztázatlansága miatt az új Btk.
További megjelenés:
-

magyarhirlap.hu - 2020.02.07.
Aggódnak a mentális segítők
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200207-aggodnak-a-mentalis-segitok

infostart.hu - 2020.02.06.
Magyarics Tamás: a demokraták balra tolódása Donald Trump malmára hajtja a vizet
Donald Trump megerősödve jött ki a kudarcos impeachment eljárásból, és pártja is nagyobb
egységet és erőt mutat most, mint a vádeljárást megindító Demokrata Párt. Az InfoRádiónak
Magyarics Tamás Amerika-szakértő elemezte az Egyesült Államokban kialakult politikai helyzetet.
(…) Az eljárás során azonban nem csak Donald Trump és a republikánusok kerültek céltáblába,
hanem a Demokrata Párton belül a bal szárny, akik magukat progresszívnek neveznek, a párt
mérsékeltebbnek tartott politikusait is támadták, tehát ilyen értelemben többfrontos küzdelem
alakult ki – tette hozzá az ELTE tanára.
https://infostart.hu/kulfold/2020/02/06/a-demokratak-balra-tolodasa-trump-malmara-hajtja-avizet
További megjelenés:
-

-

-

-

hirado.hu - 2020.02.07.
Trump ellenfelei lejáratták az impeachment eljárást, ami a jövőben már nem vehető
komolyan
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/02/07/trump-ellenfelei-lejarattak-azimpeachment-eljarast-ami-a-jovoben-mar-nem-veheto-komolyan
Kossuth Rádió - A nap kérdése - 2020.02.06.
Felmentették az amerikai elnököt az ellene indult alkotmányos vádeljárásban
Megszólalók: Csizmazia Gábor tudományos munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem és
Magyarics Tamás külpolitikai szakértől, az ELTE oktatója
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-06_18-3000&enddate=2020-02-06_19-07-00&ch=mr1
RTL Klub Híradó - Esti kiadás - 2020.02.06.
Felmentették az amerikai elnököt az ellene indult alkotmányos vádeljárásban
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-02-06-c_12581843
m1 Híradó 8:00 - 2020.02.06.
Felmentették az amerikai elnököt az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási
eljárásban
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-02-06-i-adas-3/

nlc.hu - 2020.02.06.
"Csináljunk egy filmet Kinizsiről, és játssza el a főszerepet Jason Momoa" – Megyeri "Blaise"
Balázzsal beszélgettünk
A polihisztor kifejezést alighanem miatta találták ki: Megyeri Balázs , művésznevén Blaise ugyanis
sokoldalúbb mint egy húszoldalú dobókocka . Zenét szerez, dalszövegeket ír, közben mintegy
mellékesen pszichológiát és orvostudományokat is hallgatott, sőt doktorálna is, újabban a
könyvírás felé kacsintgat, miközben megannyi reklámban vagy számos márka arcaként láthatjuk
viszont. (…) Az ELTE-n megalakult Nauro City nevet viselő zenekarom Memoires című dalának

megjelenése után, nagyjából 25 éves koromban az eurovíziós dalfesztiválon szerzőként
találkoztam Diazzal, még a Wellhello létrejötte előtt.
https://nlc.hu/szabadido/20200206/jason-momoa-megyeri-balazs-blaise-interju-sziv-city/
nyugat.hu - 2020.02.06.
"A tanár a 21. század influencere lesz" - Megvalósult sci-fi az ELTE SEK falai között
Németh István rektorhelyettes egyetembejárásra hívta meg lapunkat. Ehhez képest közel két óra
hosszat nem mozdultunk ki az irodájából, és csak kapkodtuk a fejünket, amikor szembesültünk
azzal, hogyan néz majd ki az oktatás a nem is annyira távoli jövőben. A hazai cégek, intézmények,
önkormányzatok általában nem ott követik el a legnagyobb hibát, hogy nem teljesítik a kitűzött
célt, hanem ott, hogy céljuk sincs. Csak lebegnek a tegnap és a holnap között. Ezzel nem lehet
vádolni a szombathelyi egyetemet (ELTE SEK), ahol az utóbbi években érdekesebbnél-érdekesebb
változások és átalakulások történtek, és láthatóan nincsenek híján vízióknak sem, amelyeknek
zöme aztán ráadásul meg is valósul.
https://www.nyugat.hu/cikk/tanar_a_21._szazad_infuencere_lesz_elte_sek_tanarkepzes_jovo
reformatus.hu - 2020.02.06.
A gyermekvonatok
Az I. világháború utáni holland-belga segélyakcióról tartanak könyvbemutatót február 11-én 16
órától Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A gyermekvonatok – Élő híd Magyarország,
Hollandia és Belgium között az első világháború után című könyvet Gyáni Gábor, az MTA
Történettudományi Intézet kutatóprofesszora mutatja be. Az eseményt Réthelyi Orsolya
néderlandista-történész, az ELTE Néderlandisztika Tanszékének vezetője nyitja meg, köszöntőt
mond Koen Haverbeke a Flamand Kormány Képviselője és René van Hell, a Holland Királyság
Magyarországi Nagykövete, a programot zenei és irodalmi összeállítás színesíti és a szerzőkkel is
lesz kerekasztalbeszélgetés.
http://reformatus.hu/mutat/17035/
teol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
Országszerte és a határon túl száz településen háromszáz programmal irányítják a figyelmet a
házasság, a család fontosságára. (...) Szerdán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán lesz beszélgetés a házasság hete idei arcaival, továbbá Pálúr János
orgonaművésszel és feleségével, Pálúr Kornéliával, Hamar Donát és Hamar Noémi vloggerekkel.
https://www.teol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2166117/
További megjelenés:
-

kisalfold.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-6788808/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

magyarhirlap.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200206-vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete
origo.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.origo.hu/itthon/20200206-vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete.html
hirtv.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2494763
hirado.hu - 2020.02.06.
Kezdődik a házasság hete vasárnap
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/06/kezdodik-a-hazassag-hete-vasarnap
gondola.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://gondola.hu/hirek/250348-Vasarnap_kezdodik_a_hazassag_hete.html
magyarnemzet.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://magyarnemzet.hu/belfold/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-7750778/
life.hu - 2020.02.06.
Csapatjáték szerelemmel - Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.life.hu/eletmod/20200206-csapatjatek-szerelemmel-vasarnap-kezdodik-ahazassag-hete.html
profitline.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
http://profitline.hu/Vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-403519
lokal.hu - 2020.02.06.
Tizennyolc éve a közös úton a Házasság Hete nagykövetei
https://www.lokal.hu/2020-02-tizennyolc-eve-a-kozos-uton-a-hazassag-hetenagykovetei/
vaol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.vaol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3533793/
veol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.veol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3310554/
duol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.duol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3223884/
bama.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.bama.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2265531/
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beol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.beol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2481546/
heol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.heol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2205498/
feol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.feol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3537303/
szoljon.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.szoljon.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2181357/
zaol.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.zaol.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3619515/
sonline.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.sonline.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2083056/
kemma.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.kemma.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2045937/
baon.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://www.baon.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2456019/
boon.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://boon.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-4050195/
szon.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://szon.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3673938/
minap.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://minap.hu/cikk/vasarnap-kezdodik-hazassag-hete
haon.hu - 2020.02.06.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
https://haon.hu/eletstilus/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-3830046/

24.hu - 2020.02.06.
Régóta tudták, hogy ki fog törni egy ilyen járvány
Müller Viktor biológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa arra
vállalkozott, hogy a rengeteg bizonytalanság és nyitott kérdés ellenére megválaszoljon néhány,
mindannyiunkat feszítő kérdést.
https://24.hu/tudomany/2020/02/06/koronavirus-halalozas-virus-vakcina-oltoanyag/
tv2 - Mokka - 2020.02.06.
Meddig tarthat a tél?
Megszólaló: Kiszel Péter főkertész, ELTE Füvészkert
További megjelenés:
-

tv2.hu - 2020.02.06.
Előbújtak a hóvirágok a hirtelen felmelegedés miatt
https://tv2.hu/mokka/320462_elobujtak-a-hoviragok-a-hirtelen.html

sztv.hu - 2020.02.05.
Túl nagyra nőttek és rongálják a járdát a Tölgyfa utca fái
A tölgyfa erdőbe, legfeljebb parkba való, utcai sorfaként nem ideális, mert nagyra nő, életciklusa
hosszú - mondja a szakértő. Skribanek Anna - főiskolai tanár, ELTE-SEK "A tölgy gyorsan nő. Ha
van egy tölgyfánk, és városba sorfaként ültetjük, azt le kell cserélnünk időnként. Azt nem lehet
elvárni egy fától, gyorsan nőjön, ne nőjön nagyra, és hosszú életű legyen.”
http://www.sztv.hu/hirek/tul-nagyra-nottek-es-rongaljak-a-jardat-a-tolgyfa-utca-fai-20200205
nyugat.hu - 2020.02.06.
Programajánló a hétvégére: Krúbi koncert, jótékonysági sütivásár, sörpong, Hacuka és
gombfoci
Szombathely – ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium – február 7. péntek, 18:00 Jó idő esetén
az esti észlelés során az intézet munkatársai távcsöveivel bemutatják az érdeklődőknek az égbolt
aktuális látnivalóit, fő célpontok a Hold, a Vénusz, az Orion-köd és a Fiastyúk.
https://www.nyugat.hu/cikk/programajanlo_hetvege_februar_7_8_9

