2020/8. hét (február 17-23.)

Ripost - 2020.02.17. (5. oldal)
A Nap rejtélyét kutatja egy magyar tudós
A Napot eddig még soha nem látott közelségből és szögből vizsgáló, nemrég felbocsátott
és hét évig keringő Solar Orbital műhold adatainak elemzésében részt vesz Erdélyi Róbert,
a Sheffieldi Egyetem és az ELTE csillagászprofesszora is – írja az Infostart.
További megjelenés:
-

-

infostart.hu - 2020.02.16.
A csillagunk legnagyobb rejtélyét kutatja egy magyar tudós
https://infostart.hu/tudomany/2020/02/16/a-csillagunk-legnagyobb-rejtelyetkutatja-egy-magyar-tudos
Vasárnap Reggel - 2020.02.15. (5. oldal)
Kibírja a Naphoz közeli hőséget

Napló - 2020.02.17. (13. oldal)
De miért éppen az ecetmuslicák?
Végtelen lelkesedés, kíváncsiság, kitartás és alázat: ez a négy tényező elengedhetetlen
Csizmadia Tamás hivatásában, aki az ELTE anatómiai, sejt- és fejlődésbiológiai
tanszékének egyetemi adjunktusa. Többek között erről, indíttatásáról, kutatásairól,
jövőbeni terveiről is mesélt nekünk a Keszthelyen született és Sármelléken nevelkedett
szakember.
Népszava - 2020.02.17. (16. oldal)
Tücsökliszt és vega burger
A február 29. és március 1. közötti rendezvénynek az ELTE Lágymányosi Campus Északi
Tömbje ad otthont.
További megjelenés:

-

-

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.02.15
Ettél már tücsöklisztet?
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ettel-mar-tucsoklisztet-egeszsegesfinomsagokkal-varnak-a-mentes-gasztrofesztivalon-budapesten/
ringmagazin.hu - 2020.02.04.
Februárban MentesFeszt gasztrofesztivál Budapesten
https://www.ringmagazin.hu/index.php/arcok-sorsok/index.php/index.php

elteonline.hu - 2020.02.16.
Németh Sándor, a Földrajzi Tanszék oktatója a top 10 városvezető között
Dr. Németh Sándor tanársegéd, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
Földrajzi Tanszékének munkatársa a Szombathelyhez közeli Bük város polgármestereként
bekerült a top 10 városvezető közé.
http://elteonline.hu/savaria/2020/02/16/nemeth-sandor-a-foldrajzi-tanszek-oktatoja-atop-10-varosvezeto-kozott
index.hu - 2020.02.16.
A videojátékot úgy kéne kezelnie a szülőnek, hogy fogalma sincs róla
De valóban terjed-e a viselkedési függőség a világban, és valóban érzékenyebbek-e rá a
mai gyerekek, mint régebben? Egyáltalán hogyan lehet egy tevékenységtől függeni,
miközben az ember semmilyen tudatmódosító szubsztanciát nem vesz magához? Erről
kérdeztük Demetrovics Zsolt egyetemi tanárt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
dékánját.
https://index.hu/techtud/2020/02/16/demetrovics_zsolt_videojatek_fugges_addikcio_vis
elkedesi_fuggoseg/
tani-tani.info - 2020.02.16.
Két disszertáció
A Takács Etel Alapítvány által kiválasztott, publikálásra javasolt doktori disszertációk
mindegyike minden esetben több tudományterület, szakma képviselőinek érdeklődésére
tarthat számot annak ellenére, hogy egy adott diszciplína doktori iskolájában készült
munkákról van szó. Libárdi Péter disszertációja az ELTE Nyelvtudományi Doktori
Iskolájának Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjában készült. Felépítése, elméleti
alapozása, az alkalmazott terminológia mind a magas szintű, doktori dolgozatokban
megkövetelt nyelvészeti tájékozottságról tanúskodik.
http://www.tani-tani.info/ket_disszertacio

RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.02.16.
Nyilvánosságra hozta, miként tenné fenntartható pályára a magyar áramellátást a
kormány
Munkácsy Béla, adjunktus, ELTE Természettudományi Kar: Ha egyoldalú a fejlesztés és
csak a napelemeknek a fejlesztésére irányul és bővítésére, akkor az egy nagyon elhibázott
koncepció.
Megszólaló: Munkácsy Béla adjunktus, ELTE Természettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-02-16-c_12585427
Agrofórum - 2020.02.15. (120, 121, 122, 123. oldal)
Termésnövelők, biostimulátorok, kondicionáló anyagok...
Ki ne ismerné a levegőben szálló levágott fű üde illatát? De, vajon ezzel a számunkra
kellemes illatcsokorral mit üzen a növény a környezetének? Hogyan válogatja ki az
egészséges növény az egyedi és aktuális szükségleteinek megfelelően a fejlődését
támogató baktériumok és gombák összetételét? Ezekről a kérdésekről és az intenzív
mezőgazdasági gyakorlat hatásairól, a mikorrhiza oltóanyagok fejlesztéséről kérdeztem
Dr. Parádi Istvánt, az ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai
Tanszékének egyetemi adjunktusát.
Fejér Megyei Hírlap - 2020.02.15. (1,3. oldal)
A megmentett anyanyelv - Sváb szótár őrzi az utókor számára a nyelvi emlékeket
Varga Mária, Ivanics Lászlóné, Schwarcz Alajos és Gundel Antalné ezen a héten
bemutathatta a már régóta kíváncsi közönségnek a Móri Német Tájszótárt. (…) A
kiadványt a nézőtér első sorában helyet foglaló Brenner Koloman, az ELTE Germanisztikai
Intézetének docense ismertette a megjelentekkel.
További megjelenés:
-

feol.hu - 2020.02.15.
A történelem üllője alatt kovácsolódtak össze a móri német ajkúak
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tortenelem-ulloje-alattkovacsolodtak-ossze-a-mori-nemet-ajkuak-3822837/

Vas Népe - 2020.02.15. (1,3. oldal)
Ez még csak az első tervezet
Idei költségvetésének első tervezetében mintegy 31,2 milliárd forintos főösszeggel
számol a szombathelyi önkormányzat. (...) A polgármester kitért arra is, hogy hamarosan

újabb megállapodásban rögzítik az önkormányzat és az ELTE együttműködését, ez
költségvetési tételben is megjelenik: 200 millió forinttal támogatják a szombathelyi
felsőoktatást.
További megjelenés:
-

-

-

nyugat.hu - 2020.02.14.
Bemutatták az idei szombathelyi költségvetés tervezetét
https://www.nyugat.hu/cikk/koltsegvetes_tervezet_szombathely_sajtotajekoztato_
2020
vaol.hu - 2020.02.14
Így tervezik a szombathelyi költségvetést
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/igy-tervezik-a-szombathelyikoltsegvetest-3785976/
sztv.hu - 2020.02.14.
A költségvetés tervezetét ismertették
http://www.sztv.hu/hirek/a-koltsegvetes-tervezetet-ismertettek-20200214

Vas Népe - 2020.02.15. (15. oldal)
Évzáró a Szombathelyi Sportiskolánál
A szokásoshoz képest később, de megtartotta évzáró jutalmazási ünnepségét a
Szombathelyi Sportiskola. (...) Gál László ELTE professor emeritus, címzetes főigazgató és
Leidli Géza, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonproﬁt Kft. ügyvezetője adta
át az elismeréseket és ajándékokat.
Vas Népe - 2020.02.15. (9., 11. oldal)
Vasdiplomát vett át
Lenner József tanár urat köszöntötte a celldömölki képviselő-testület legutóbbi ülésén
abból az alkalomból, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusa döntésének
értelmében vasoklevelet kapott.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.02.15.
Lenner József tanár úr ünneplése
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/lenner-jozsef-tanar-ur-unneplese3787482/

innoportal.hu - 2020.02.15.
Miért nem csodálkozunk? Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit az ELTE
kutatói szerint
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.
http://www.innoportal.hu/miert-nem-csodalkozunk-rokonsagi-alapon-szervezodhetettaz-avar-kori-elit-az-elte-kutatoi-szerint
sopronmedia.hu - 2020.02.15.
Boldogságfelmérés: egyre boldogabbak a magyarok
Az elmúlt években folyamatosan mérik az emberek boldogság szintjét világszerte. Az első
kutatást az ENSZ rendelte el a nyugati világban. A felmérés arra keresi a választ, hogy
miként változik a magyarok boldogság- és globális jóléti szintje. (…) Magyarországon a
Boldogságkutatást Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke és Prof Oláh Attila,
az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportjának vezetője indította el négy évvel
ezelőtt.
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/boldogsagfelmeres-egyre-boldogabbak-amagyarok
További megjelenés:
-

-

-

hirado.hu - 2020.02.14.
Boldogságfelmérés: a 110. helyről a 62.-re jött fel Magyarország
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/14/boldogsagfelmeres-a-110helyrol-a-62-re-jott-fel-magyarorszag
888.hu - 2020.02.14.
Ötven helyet ugrottunk előre a boldogságlistán
https://888.hu/ketharmad/otven-helyet-ugrottunk-elore-a-boldogsaglistan4229027/
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.02.14
Idén negyedszer készül el Magyarország boldogság térképe
Megszólalók: Oláh Attila professzor, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-14_09-1500&enddate=2020-02-14_11-10-00&ch=mr1

-

-

pecsiujsag.hu - 2020.02.15.
Boldogságfelmérés: nagyot ugrott előre Magyarország
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/boldogsagfelmeres-nagyott-ugrottelore-magyarorszag
Szabad Föld - 2020.02.21. (5. oldal)
Boldogok vagyunk?

teol.hu - 2020.02.15.
A politikusi lélekkel nem tud mit kezdeni
Ha nem humorista lenne, mivel foglalkozna? – Valószínűleg tanár lennék, egyetemi oktató
– mondja Kovács András Péter. – Az ELTE-n tanított. Tetszett? – Az nagyon. A szellemi
szabadság… Az ember fiatalok között van, akik lélekben is fiatalon tartják.
https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/a-politikusi-lelekkel-nem-tud-mit-kezdeni2188188/
m1 - Esély - 2020.02.15.
Az autizmussal élő embereket segítő applikáció jött létre
Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport és az Autisták Országos
Szövetsége által kifejlesztett applikáció 450 millió forintból valósul meg az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program finanszírozásában.
Megszólaló: Németh Regina, gyógypedagógus, Autizmus Alapítvány, Kővári Edit, elnök,
Autisták Országos Szövetsége
https://mediaklikk.hu/video/esely-2020-02-15-i-adas/
További megjelenés:
-

-

behir.hu - 2020.02.14.
Békéscsabán mutatták be az autizmussal élőknek kifejlesztett magyar
applikációt
https://behir.hu/magyar-applikacio-az-autistakert
Fejér Megyei Hírlap - 2020.02.18. (1., 3. oldal)
Autistákat segíti az applikáció
feol.hu - 2020.02.18.
Új fejlesztésű applikáció segíti majd az autizmussal küzdők életét
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-fejlesztesu-applikacio-segiti-majdaz-autizmussal-kuzdok-eletet-3827715/

-

-

dehir.hu - 2020.02.19.
Austisták életét könnyíti meg a Debrecenben is bemutatott applikáció –
videóval
http://www.dehir.hu/debrecen/autistakat-segito-applikaciot-mutattak-bedebrecenben/2020/02/19/
Vas Népe - 2020.02.21. (1., 3. oldal)
Autistákat segíti az applikáció

Mai Belváros - 2020.02.14. (17. oldal)
Kutatások a segesvári harctéren
„Ki mondaná, hogy e hely csatatér?” - Régészeti kutatások a segesvári harctéren 20182019 címmel nyílt kiállítás a Petőﬁ Irodalmi Múzeumban (Károlyi utca 16.). A május 1-ig
látogatható kamaratárlat célja annak összefoglalása, hogyan alakítják át eddigi
ismereteinket a csatatérkutatásból származó információk. 2018-2019-ben a Petőﬁ
Irodalmi Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Maros Megyei Múzeum és az ELTE
Régészettudományi Intézete közös projektjeként – a konﬂiktusrégészet módszertanát
segítségül hívva – fémkeresős terepkutatás indult a csata lefolyásának megismerésére.
balatoninap.eu - 2020.02.14.
Fehérjéinkben lehet kódolva az öregkori elbutulás
Az emberi szervezet fehérjéi az evolúcióval egyre „öntudatosabbá” váltak, még saját
szerkezetüket is tudják alakítani. Testünk öregedésével azonban hiba léphet fel
működésükben, a fehérjeszálak összetapadhatnak és lerakódhatnak az agy különböző
területein. Perczel András egyetemi tanár és kutatótársai a fehérjék térszerkezeti
vizsgálatával egyre közelebb kerülnek a neurodegeneratív betegségek megértéséhez. (...)
Mivel a fehérjék világában a csomagolás a molekuláris üzenet maga, ennek megértése
döntő – emeli ki Perczel András, az ELTE TTK szerkezetkutatója, az MTA-ELTE Fehérje
Modellező Kutatócsoport vezetője.
https://www.balatoninap.eu/egyetem/2020/02/14/feherjeinkben-lehet-kodolva-azoregkori-elbutulas/
További megjelenés:
-

kecskemetinap.hu - 2020.02.14.
Fehérjéinkben lehet kódolva az öregkori elbutulás
https://www.kecskemetinap.hu/egyetem/2020/02/14/feherjeinkben-lehetkodolva-az-oregkori-elbutulas/

-

-

-

pestinap.hu - 2020.02.14.
Fehérjéinkben lehet kódolva az öregkori elbutulás
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/02/14/feherjeinkben-lehet-kodolva-azoregkori-elbutulas/
szoboszloinap.hu - 2020.02.14.
Fehérjéinkben lehet kódolva az öregkori elbutulás
https://www.szoboszloinap.hu/egyetem/2020/02/14/feherjeinkben-lehetkodolva-az-oregkori-elbutulas/
debreceninap.hu -2020.02.14.
Fehérjéinkben lehet kódolva az öregkori elbutulás
https://www.debreceninap.hu/egyetem/2020/02/14/feherjeinkben-lehetkodolva-az-oregkori-elbutulas/

balatoninap.eu - 2020.02.14.
Irán újonnan kinevezett nagykövete az Elte-n
Nafez Arefi Hamid Reza február 4-én bemutatkozó látogatást tett Borhy Lászlónál, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem rektoránál. A találkozón jelen volt Hamar Imre
nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, Péri Benedek török és közép-ázsiai ügyekért
felelős rektori megbízott, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Orientalisztika Intézet
igazgatója, valamint Szántó Iván, a Kar Iranisztika Tanszékének vezetője is.
https://www.balatoninap.eu/uncategorized/2020/02/14/iran-ujonnan-kinevezettnagykovete-az-elte-n/
További megjelenés:
-

-

-

pestinap.hu - 2020.02.14.
Irán újonnan kinevezett nagykövete az Elte-n
https://www.pestinap.hu/uncategorized/2020/02/14/iran-ujonnan-kinevezettnagykovete-az-elte-n/
kecskemetinap.hu - 2020.02.14.
Irán újonnan kinevezett nagykövete az Elte-n
https://www.kecskemetinap.hu/uncategorized/2020/02/14/iran-ujonnankinevezett-nagykovete-az-elte-n/
debreceninap.hu - 2020.02.14.
Irán újonnan kinevezett nagykövete az Elte-n
https://www.debreceninap.hu/uncategorized/2020/02/14/iran-ujonnankinevezett-nagykovete-az-elte-n/

-

szoboszloinap.hu - 2020.02.14.
Irán újonnan kinevezett nagykövete az Elte-n
https://www.szoboszloinap.hu/uncategorized/2020/02/14/iran-ujonnankinevezett-nagykovete-az-elte-n/

elteonline.hu - 2020.02.14
A magány benépesítése és felboncolása – Hogyan aknázhatjuk ki a
létlehetőségeinket?
A beszélgetés résztvevői, Lubinszki Mária pszichológus és filozófus, a Miskolci Egyetem
docense és a Dasein Analyse ismert hazai képviselője, Kővári Zoltán, az ELTE PPK habilitált
docense és a humanisztikus pszichológia képviselője és Olay Csaba, az est moderátora,
az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszékének vezetője pellengérre is állíthatták volna,
s a közönség módszeresen ki is végezhette volna a közös esküdt ellenséget.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/14/a-magany-benepesitese-es-felboncolasahogyan-aknazhatjuk-ki-a-letlehetosegeinket
elteonline.hu - 2020.02.14.
Az ELTE-ről a Naprendszer határain túlra – Interjú Szabó M. Gyulával
Decemberben fellőtték az Európai Űrügynökség legújabb űrtávcsövét, a CHEOPS-ot. A
legfelső tudományos testület tagja Szabó M. Gyula, a szombathelyi ELTE Gothard
Asztrofizikai Obszervatórium csillagásza is.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/14/az-elte-rol-a-naprendszer-hatarain-tulrainterju-szabo-m-gyulaval
elteonline.hu - 2020.02.14.
Magamról – Kovács László rendhagyó estje
Az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttesének vezetője, Kovács László Liszt Ferenc-díjas
karmestere e hét keddjén különleges műsorral lepte meg a megjelenteket: egyedül, most
pálca nélkül, egy zongora mellett mesélt magáról, karmester(tanonc)ként átélt,
esetenként forró helyzetekről és az életében meghatározó szerepet játszó emberekről.
http://elteonline.hu/kultura/2020/02/14/magamrol-kovacs-laszlo-rendhagyo-estje/

ezalenyeg.hu - 2020.02.14.
Az ELTE vezetőivel tárgyalt Nemény András
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorával, dr. Borhy Lászlóval és kancellárjával, dr.
Scheuer Gyulával találkozott csütörtökön dr. Nemény András Szombathely polgármestere
Budapesten.
https://ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/az-elte-vezetoivel-targyalt-nemeny-andras-1727
fidelio.hu - 2020.02.14.
Női vámpír, vérszívó zenetanár és magyar Drakula – 10 érdekesség a vámpírokról
Mi a retró vámpír film rendezőjének kedvenc vérszívó fun fact-je? Mi az, ami nem fért már
be Nagy Zsolt és Walters Lili figurájába? A Drakulics elvtárs rendezőjével összegyűjtöttünk
tíz meglepő infót a vámpírokról. A Drakulics elvtárs előkészítéséhez Bodzsár Márk
behatóan tanulmányozta a vámpírokat, de természetesen nem minden információt épített
be mozifilmjébe. Hogy ez a tudás se menjen kárba, összegyűjtöttük a rendező kedvenc
kimaradt tényeit, amihez hozzáadtam néhányat az ELTE filmszak vámpír-szemináriumán
tanult érdekességekből.
https://fidelio.hu/vizual/noi-vampir-verszivo-zenetanar-es-magyar-drakula-10erdekesseg-a-vampirokrol-152716.html
hvg.hu - 2020.02.14.
Úgy hoztak törvényt a kuruzslók ellen, hogy épp az ő működésük maradhat
zavartalan
Február 15-től törvény mondja ki: pszichoterápiát csak egészségügyi végzettséggel,
szakvizsgával lehet tartani. (…) A módosítást is módosítani kell Ambrus István, az ELTE
Állam és Jogtudományi Karának docense arról beszélt, hogy a salátatörvény
értelmezésénél a miniszteri indokolásnak lesz kiemelt jelentősége, csakhogy „az egyes
bíróságok eltérő jogértelmezése a jogbiztonságot veszélyeztetheti”.
https://hvg.hu/gazdasag/20200214_Ugy_hoztak_torvenyt_a_kuruzslok_ellen_hogy_epp_a
z_o_mukodesuk_maradhat_zavartalan
További megjelenés:
-

magyarhang.org - 2020.02.14.
Család- és művészetterapeutákat veszélyeztet a „kuruzslótörvény”?
https://magyarhang.org/belfold/2020/02/14/csalad-es-muveszetterapeutakatveszelyeztet-a-kuruzslotorveny/

pestinap.hu - 2020.02.14.
Átadták a habilitációs okleveleket
Huszonhárman vehették át január 29-én az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a
kutatási eredmények mellett az oktatói minőséget is értékelő tudományos fokozatot
Borhy László rektortól. A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a
tudományos teljesítmény egyetemi megítélése.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/02/14/atadtak-a-habilitacios-okleveleket/
pestinap.hu - 2020.02.14.
Új utak a tolmácsolásban
Negyedik alkalommal adott otthont az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a
European Masters in Conference Interpreting hálózat oktatói továbbképzésének.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/02/14/uj-utak-a-tolmacsolasban
pestinap.hu - 2020.02.14.
Kitüntették a Radnóti magyartanárát
Fenyő D. György, az ELTE gyakorlóiskolájának vezetőtanára Pedagógus Kutatói
Pályadíjban részesült. Az elismeréssel a Magyar Tudományos Akadémia azokat a
tanárokat köszönti, akik a tanítás mellett a kutatómunkából is kiveszik részüket.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/02/14/kituntettek-a-radnoti-magyartanarat/
pestinap.hu - 2020.02.14.
Kutasy Mercédesz nyerte el az Erdődy Edit-díjat
Az ELTE Spanyol Tanszék oktatója a latin-amerikai irodalomról szóló, Párduc
márványlapon című könyvével érdemelte ki az ELKH Irodalomtudományi Intézet
elismerését.
https://www.pestinap.hu/egyetem/2020/02/14/kutasy-mercedesz-nyerte-el-az-erdodyedit-dijat/
RTL Klub - Fókusz - 2020.02.14.
Lehetnek öngyilkosok a kutyák?
Megszólalók: Miklósi Ádám, biológus, ELTE
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-02-14-c_12585131

nepszava.hu - 2020.02.17.
A legnagyobb rizikó az, ha nem vállalunk rizikót - interjú Hiller Istvánnal
(...) Az ELTE BTK történelem–latin szakán végzett 1988-ban. Az Eötvös Collegium tagja volt,
a Heidelbergi Egyetemen is tanult. 1990-ben egyetemi doktori, majd 1996-ban PhD
doktori fokozatot szerzett. 2001-ben kapta meg docensi kinevezését.
https://nepszava.hu/3067313_a-legnagyobb-riziko-az-ha-nem-vallalunk-rizikot-interjuhiller-istvannal
További megjelenés:
-

civilhetes.net - 2020.02.17.
A legnagyobb rizikó az, ha nem vállalunk rizikót - interjú Hiller Istvánnal
https://www.civilhetes.net/a-legnagyobb-riziko-az-ha-nem-vallalunk-rizikotinterju-hiller-istvannal

Hajdú-Bihari Napló - 2020.02.18. (14. oldal)
A digitális világ szerepét elemezték
A BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Neveléstudományi Tanszékének vezetője
ugyanakkor hangsúlyozta: felelősséggel jár, hogyan használjuk biztonságosan, szelektálva
a világháló nyújtotta lehetőségeket. (…) A rendezvény Turcsányi-Szabó Márta, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatika Tanszék
docensének előadásával kezdődött, majd tematikus szekció-előadásokkal zárult a DABszékházban.
További megjelenés:
-

haon.hu - 2020.02.18.
A digitális világ szerepét elemezték
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-digitalis-vilag-szerepet-elemeztek3855117/

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.02.18. (3. oldal)
Kelengyés kütyüzés
Az ELTE több mint ezer szülő megkérdezésével készített egy kutatást arról, hogyan kezelik
a 2010 után született gyerekek a digitális eszközöket. Kiderült, hogy az úgynevezett
alfageneráció gyermekei egyre korábban sajátítják el a tablet és az okostelefon
használatát.

Vas Népe - 2020.02.18. (4. oldal)
Az indiai oktatók szeretnek Szombathelyen élni
Három indiai tanít jelenleg az ELTE Savaria Egyetemi Központ Savaria Műszaki
Intézetében, mindhárman Magyarországon szeretnének letelepedni. Egy hete érkezett
Dél-Indiából a nemrég doktorált, tamil anyanyelvű dr. Jeganmohan Sudhanraj, aki
bioanyagok kutatásával foglalkozik. Otthon már hat éve tanított egyetemen, mindig
angolul, úgyhogy nem izgult a külföldi hallgatóknak tartott első órája miatt, ami előtt
beszélgettünk.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.02.18.
Az indiai oktatók szeretnek Szombathelyen élni
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-indiai-oktatok-szeretnekszombathelyen-elni-3793164/

Zalai Hírlap - 2020.02.18. (4. oldal)
Rendhagyó irodalomóra volt Hévízen
Aki sokat olvas, azt nehezebben veri át a világ, mondta dr. Fűzfa Balázs a könyvtárban
tartott rendhagyó irodalomórán. (...) Így – a „Szabadság – szeretem!” szlogen segítségével
– abból a típusból a lánglelkű költő adta el a legtöbbet, fogalmazott humorral az ELTE
Savaria Irodalomtudományi Tanszékének docense.
További megjelenés:
-

zaol.hu - 2020.02.18.
Petőfi Sándor adta el a legtöbb autót… – Rendhagyó irodalomóra volt
Hévízen
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/petofi-sandor-adta-el-a-legtobbautot-rendhagyo-irodalomora-volt-hevizen-3888630/

autopro.hu - 2020.02.17.
Új horizont: megnyílt a Z10 inkubációs központ a BME-n
A határozat értelmében ilyen tudásközponttá fog válni Debrecen, Miskolc, Szeged,
Zalaegerszeg, Győr, és Pécs, valamint science park lesz a Semmelweis Egyetem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a BME, a Corvinus
és az ELTE hármasa.

https://autopro.hu/szolgaltatok/uj-horizontokat-latnak-megnyilt-a-z10-inkubacioskozpont-a-bme-n/294678
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

demokrata.hu - 2020.02.17.
Átadták a BME startup inkubációs központját
https://demokrata.hu/gazdasag/atadtak-a-bme-startup-inkubacios-kozpontjat206485/
orientpress.hu - 2020.02.17.
Új startup inkubációs központot adtak át
https://orientpress.hu/cikk/2020-02-17_uj-startup-inkubacios-kozpontot-adtak-at
magyarnemzet.hu - 2020.02.17.
Palkovics László: Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs
teljesítménye
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/palkovics-laszlo-egyetemi-startupokkalnovelheto-magyarorszag-innovacios-teljesitmenye-7787372/
kormany.hu - 2020.02.17.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium/hirek/egyetemi-startupokkal-novelheto-magyarorszag-innovaciosteljesitmenye
hirtv.hu -2020.02.17.
Palkovics: Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs
teljesítménye
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/palkovics-egyetemi-startupokkal-novelhetomagyarorszag-innovacios-teljesitmenye-2495369
hirado.hu - 2020.02.17.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2020/02/17/palkovics-egyetemistartupokkal-novelheto-magyarorszag-innovacios-teljesitmenye
hir6.hu - 2020.02.17.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye
http://hir6.hu/cikk/154095/egyetemi_startupokkal_novelheto_magyarorszag_inno
vacios_teljesitmenye

-

portfolio.hu - 2020.02.17.
Jönnek az egyetemi startupok Magyarországon
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200217/jonnek-az-egyetemi-startupokmagyarorszagon-416121

bama.hu - 2020.02.17
Nőként is lehet valaki sikeres a tudományos szakterületeken
Nők a Tudományban címmel tartottak nemzetközi konferenciát kedden Pécsett. (...) Az
első etapban Gender vs. nem gender címmel Szirmai Viktória az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora, Timár Judit az ELTE
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék egyetemi docense, Szabó Mária az ELTE
Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék egyetemi tanára, valamint Sarkadi Noémi, a PTE TTK
Földrajzi és Földtudományi Intézet adjunktusa beszélt.
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/nokent-is-lehet-valaki-sikeres-atudomanyos-szakteruleteken-2285520/
sarvarradio.hu - 2020.02.17.
Ma is élő a város kulturális öröksége
A Sylvester Könyvbarátok Klubjában Fűzfa Balázs irodalomtörténész beszélgetett Pipics
János fiatal sárvári íróval Csöpögő csap című, nemrég megjelent verseskötetéről. Dr. Fűzfa
Balázs, az ELTE Savaria Egyetemi Központ docense úgy vélekedik, hogy a magyar kultúra
kiemelten őrzi értékeit és ezt méltó módon öregbítik a kortárs irodalom képviselői is.
https://www.sarvarradio.hu/ma-is-elo-a-varos-kulturalis-oroksege/
szegedma.hu - 2020.02.17.
Rendvédelmi érdemérmet kapott az Emlékpont munkatársa
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
rendezték meg a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság
éves konferenciáját, amelyen az Emlékpont történésze, Vincze Gábor átvette a társaság
Rendvédelem-történetért Érdemérmét.
https://szegedma.hu/2020/02/rendvedelmi-erdemermet-kapott-az-emlekpontmunkatarsa
További megjelenés:
-

promenad.hu - 2020.02.17.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.promenad.hu/2020/02/17/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat/
vasarhely24.com - 2020.02.17.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
http://www.vasarhely24.com/esemeny/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat
vasarhelyihirek.hu - 2020.02.17.
Érdeméremmel ismerték el Vincze Gábor munkásságát
https://vasarhelyihirek.hu/erdemeremmel_ismertek_el_vincze_gabor_munkassagat
Délvilág (Délmagyarország mutáció) - 2020.02.20. (5. oldal)
Díjazták Vincze Gábort
sonline.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2109651/
vaol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-3795801/
veol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-3615270/
duol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-3464004/
teol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2198598/
baon.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2483931/
zaol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-3891738/
boon.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-az-emlekponttorteneszenek-munkajat-4074903/
kemma.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2079504/
szoljon.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2205021/
bama.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2288979/
heol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2232138/
feol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-3829800/
beol.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-2507505/
szon.hu -2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-az-emlekponttorteneszenek-munkajat-3702891/
kisalfold.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját

-

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-azemlekpont-torteneszenek-munkajat-6825888/
haon.hu - 2020.02.19.
Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/erdemeremmel-ismertek-el-az-emlekponttorteneszenek-munkajat-3856767/

forestandfruit.blog.hu - 2020.02.15.
Hol nyílik a kikeleti hóvirág?
Az ELTE Füvészkertben több hóvirágfaj él, a terület minden nap 9-16 óráig látogatható,
március 1-től még tovább lesz nyitva.
https://forestandfruit.blog.hu/2020/02/15/hol_nyilik_a_kikeleti_hovirag
cultura.hu - 2020.02.12.
Élő hidak lettek a gyermekvonatok
Az 1920-as években összesen 61 ezer gyenge vagy alultáplált magyar gyermek tölthetett
néhány hónapot külföldi nevelőszülőknél. A jótékonysági akciónak köszönhetően igen
erős személyes, kulturális és gazdasági kapcsolatok alakultak ki hazánk és a fogadó
országok között. (...) Az akció vége után óvatos becslések szerint is legalább 600-an
maradtak Belgiumban – hangzott el a témával kapcsolatban a kötet szerkesztője, Réthelyi
Orsolya tanszékvezető kezdeményezésére az ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszéke
Migráció, irodalom és identitás elnevezésű konferencián.
https://cultura.hu/szub-kultura/elo-hidak-lettek-a-gyermekvonatok/
További megjelenés:
-

Fanny - 2020.02.19. (14., 15., 16. oldal)
„A gyerekek voltak a legjobb diplomaták” - 100 éve gördült ki az első
gyerekvonat

Napló - 2020.02.19. (4. oldal)
Az olvasás népszerűsítése is szerepel a célkitűzéseik között
Könyvadományozás és -kiadás, rajz- és színezőpályázatok, tanulmányi verseny, valamint
szabadegyetem is szerepel az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Gyermekjóléti
Alapítvány idei programjai között. (...) Az alapítvány II. Kárpát-medencei földrajz–
történelmi online tanulmányi versenyt hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az

ELTE Márton Áron Szakkollégiuma támogatásával, amelyre felső tagozatos csapatok
jelentkezését várják.
civilhirugynokseg.hu - 2020.02.18.
Mesélő kertésznaptár: rajzpályázat gyerekeknek
Az ELTE Füvészkert, a Füvészkertért Alapítvány és a Szamóca Kiskertész Tanoda
rajzpályázatot hirdet óvodai csoportoknak, és 3-10 éves gyerekeknek. Egy év eseményei
a kertben/ mesélő kertésznaptár témához kapcsolódóan várjuk az alkotásokat,
használjatok minél érdekesebb, innovatívabb technikát.
http://civilhirugynokseg.hu/meselo-kertesznaptar-rajzpalyazat-gyerekeknek/
greenfo.hu - 2020.02.18.
Karátson Gábor Kör és az ELTE Humánökológia szak vitaest-sorozata
2020-ban is izgalmas programokkal várunk titeket! Ráadásul a megszokott nagy
vitaestjeink mellett idén már a Nyitott Műhelyben is találkozhattok velünk havonta egy
hétvégén, ahol kötetlenebb formában beszélgethetünk meghívott vendégeinkkel, és
jobban megismerhettek minket is.
https://greenfo.hu/programok/karatson-gabor-kor-es-az-elte-humanokologia-szakvitaest-sorozata-2020-elso-felev
kultura.hu - 2020.02.18.
Filmnapokkal indul a Frankofón Fesztivál
A Frankofón Fesztivál a filmek mellett a kultúra számos más oldalát is bemutatja: egész
márciusban komoly- és könnyűzenei koncertekkel, színdarabokkal és könyvbemutatókkal
várjuk a frankofón kultúra szerelmeseit Budapesten a MÜPA , a Liszt Emlékmúzeum, a
Trafó, Műcsarnok, az Operettszínház, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtára,
az ELTE és a Francia Intézet mellett az ország számos városában.
https://kultura.hu/filmnapokkal-indul-a-frankofon-fesztival/
További megjelenés:
-

Magyar Nemzet - 2020.02.20. (17. oldal)
Jövő héten kezdődik a Frankofón Fesztivál
mozinezo.hu - 2020.02.19.
10. Frankofón Filmnapok és Fesztivál
https://www.mozinezo.hu/hirek/10-frankofon-filmnapok-es-fesztival.mozi

-

magyarnemzet.hu - 2020.02.20.
Jövő héten kezdődik a Frankofón Fesztivál
https://magyarnemzet.hu/kultura/csibeszseg-es-kreativitas-7796756/

nyugat.hu - 2020.02.18.
Alter koncertek az ELTE SEK-en: IDEGEN, Grabovski, Doma Bence
Február 18-án új hangzásvilággal nyit a szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ BClubja a hallgatók és a város felé.
https://www.nyugat.hu/cikk/alter_koncertek_elte_sek_idegen_grabovski_doma_bence
További megjelenés:
-

nyugat.hu - 2020.02.19.
Fergeteges bulit csapott Doma Bence, az IDEGEN és a Grabovski
Szombathelyen
https://www.nyugat.hu/cikk/egyetemi_elet_b_club_alter_koncert_idegen_doma_be
nce_grabovski

24.hu - 2020.02.18.
Az iWiW-et elhagytuk a Facebookért, de a Facebookot miért dobjuk majd?
A növekedése ugyan lassan indult, a többi között azért, mert kezdetben csak egy már
regisztrált felhasználó által küldött meghívóval lehetett csatlakozni (hasonló módon
működött kezdetben a Facebook is), de a csúcsidőszakban a magyar internetezők
legalább kétharmadának volt iWiW-profilja – mondta Koltai Júlia, az ELTE TáTK egyetemi
adjunktusa, szociológus a Magyar internet történetei konferencián tartott előadásában,
amelynek a Budapesti Műszaki Egyetem adott otthont.
https://24.hu/tech/2020/02/18/iwiw-facebook-kozossegi-media-hanyatlas-valtasmagyar-internet-tortenetei-koltai-julia/
KlubRádió - Esti gyors - 2020.02.18.
Többen sztrájkolnak Görögországban a tervezett nyugdíjreform ellen
Megszólaló: Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE
https://www.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=8885

Hvg - 2020.02.20. (41,42,43. oldal)
Pannónia expressz
Egy különös vizsgálatban szociológus szerzőnk arra kereste a választ, hogy a 18-20 évesek
mihez kezdenek, ha leteszik az okostelefont, és visszatérnek a múlt századi
kommunikációs térbe. (…) Szerettem volna kipróbálni a telefonfülkét, de sajnos nem
jutottam el odáig, mert egyrészt nem tudtam értelmezni, hogy mennyibe kerül, másrészt
a használatát sem teljesen értettem – egy a sok vélemény közül, amelyeket az ELTE
elsőéves média szakos hallgatói egy rendhagyó kísérlet során írásban megfogalmaztak.
Mandiner - 2020.02.20. (5., 52., 53. oldal)
Állat, önkép, énkép
Kemény fába vágják fejszéjüket a kutatók, akik az önismeret kérdéskörével foglalkoznak
az állatok világán. „Az önismeret kérdéskörét több szempontból meg lehet közelíteni” –
szögezi le Lenkei Rita, az ELTE TTK Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének kutatója
Dunántúli Napló - 2020.02.20. (2. oldal)
A legjobb 200 egyetem között
(...) A feltörekvő gazdaságú országok intézményeinek teljesítményét ﬁgyelő listán a
magyar egyetemek közül a Semmelweis végzett az élen a 70. helyezésével, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem a 149., a Pécsi Tudományegyetem a 176. lett.
További megjelenés:
-

-

-

-

weborvos.hu - 2020.02.19.
A magyar egyetemek között élen a Semmelweis
https://weborvos.hu/hirek/a-magyar-egyetemek-kozott-elen-a-semmelweis257468
nlc.hu - 2020.02.19.
A Semmelweis vezet a magyar egyetemek között
https://nlc.hu/ezvan/20200219/times-rangsor-semmelweis-egyetem/
semmelweis.hu - 2020.02.19.
A magyar egyetemek között élen a Semmelweis a THE friss rangsorában
http://semmelweis.hu/hirek/2020/02/19/a-magyar-egyetemek-kozott-elen-asemmelweis-a-the-friss-rangsoraban/
origo.hu - 2020.02.19.
A magyar egyetemek között élen a Semmelweis a THE friss rangsorában

-

-

-

-

-

-

-

https://www.origo.hu/tudomany/20200219-a-magyar-egyetemek-kozott-elen-asemmelweis-egyetem-a-the-friss-rangsoraban.html
medicalonline.hu - 2020.02.19.
Itt a THE friss egyetemi rangsora
http://medicalonline.hu/cikk/itt_a_the_friss_egyetemi_rangsora
u-szeged.hu - 2020.02.19.
Az SZTE az első 250 legjobb egyetem között a THE friss listáján
https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-februar/szte-elso-250-legjobb
szabadpecs.hu - 2020.02.19.
A THE szerint a PTE a legjobb vidéki magyar egyetem
https://szabadpecs.hu/2020/02/a-the-szerint-a-pte-a-legjobb-videki-magyaregyetem/
pecsma.hu - 2020.02.19.
A legjobb 200 egyetem közé került a PTE
https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/a-legjobb-200-egyetem-koze-kerult-a-pte/
napimagazin.hu - 2020.02.20.
A legjobb helyen végzett a magyar egyetemek közül a Semmelweis a THE friss
rangsorában
https://www.napimagazin.hu/a-legjobb-helyen-vegzett-a-magyar-egyetemekkozul-a-semmelweis-a-the-friss-rangsoraban/
eduline.hu - 2020.02.20.
Friss felsőoktatási világrangsor: rontottak a magyar egyetemek a tavalyi
eredményükhöz képest
http://eduline.hu/felsooktatas/20200220_Friss_felsooktatasi_vilagrangsor_romlott
ak_az_eredmenyek_tavalyhoz_kepest
Retro Rádió Hírek 8:00 - 2020.02.20.
Több hazai egyetem is bekerült a világ legjobbjai közé
pecsistop.hu - 2020.02.20.
A legjobb vidéki magyar egyetemnek rangsorolták a PTE-t
https://pecsistop.hu/regio/a-legjobb-videki-magyar-egyetemnek-rangsoroltak-apte-t/503076/

Kelet-Magyarország - 2020.02.20. (1., 6. oldal)
Ritka gombára találtak rá
Egy nagyon ritka gombafajra bukkantak Tornyospálcánál. (...) A vizuális megfigyelés nem
volt abszolút bizonyíték a faj pontos meghatározására. Ezért érdeklődtünk a budapesti
ELTE TTK szakemberénél, Dima Bálint gombataxonómusnál.

További megjelenés:
szon.hu - 2020.02.20.
Magyarországon először Tornyospálcán fedezték fel a furcsa élőlényt
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyarorszagon-eloszor-tornyospalcan-fedeztekfel-a-furcsa-elolenyt-3707925/
Vas Népe - 2020.02.20. (1., 3. oldal)
Kapósak a gépészek
A Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége reprezentatív fórumot szervezett
az ELTE SEK-en zajló gazdasági, műszaki képzés tapasztalatairól, az egyetem és a
gazdasági szereplők közötti együttműködés lehetőségeiről. A rendezvény meghívott
előadója dr. Borhy László, az ELTE rektora volt.
Vas Népe - 2020.02.20. (3. oldal)
Diákok és tudomány
Az OTDK – Országos Tudományos Diákköri Konferencia – jelentőségéről is szó esett
tegnap az ELTE-SEK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékén, ahol tehetségnapot
tartottak.
Fanny - 2020.02.19. (42., 43. oldal)
Mi rejlik egy férfiban?
Legyen erős, legyen bátor, akár rendíthetetlen: száz éve talán ezek a tulajdonságok voltak
a legfontosabbak egy férfiban. Ma már az az elsődleges a nők számára, hogy az erősebbik
nem tagjai érzékenyek, megértők legyenek, ráadásként pedig megfelelő önismerettel
rendelkezzenek. (…) Az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszékén folyó perinatális
szaktanácsadó képzés három hallgatója – Füredi-Cselik Dóra, Szántó Dóra Viola és TóthBognár Borbála – tavaly publikálta egyik kutatásuk eredményét.
eduline.hu - 2020.02.19.
Top 10 egyetem: ezek a legnépszerűbb egyetemek a felvett hallgatók száma alapján
2001-ben a top 5 egyetemben a Szent István Egyetem, az ELTE, a Pécsi
Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem volt benne, bár
év közben megfigyelhetőek változások a Debreceni Egyetem a Budapesti Gazdasági
Főiskolával cserélt helyet.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200219_top10_egyetem_felvett_hallgatok

elteonline.hu - 2020.02.19.
Pan-European Seal fizetett gyakornoki program frissdiplomásoknak
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal 1 éves
fizetett gyakornoki programot hirdet az ELTE frissdiplomás és idén végző hallgatói
számára. A pályázatokat március 6-ig várja az ELTE Innovációs Központ.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/19/pan-european-seal-fizetett-gyakornokiprogram-frissdiplomasoknak
elteonline.hu - 2020.02.19.
Női energiával a kutatásban és az oktatásban – Interjú Varga Zsuzsanna történésszel
Tanárság, kutatói szerep, tudásátadás, társadalmi szerepvállalás, nőiség – többek között
ezekről beszélgettünk Varga Zsuzsanna professzorral, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar
Történeti Tanszékének vezetőjével.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/19/noi-energiaval-a-kutatasban-es-azoktatasban/
elteonline.hu - 2020.02.19.
Szombathelyre érkezik a Szabad Európa TV mozgó stúdiója
A projekt a budapesti székhelyű Pneuma Szöv. művészeti csoport és a KÖME – Kulturális
Örökség Menedzserek Egyesülete kezdeményezésére jött létre öt ország különféle
kulturális és oktatási intézményeinek együttműködésével. Helyi közreműködő a
Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium mozgókép- és animációkészítő szakja, valamint
az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszéke.
http://elteonline.hu/savaria/2020/02/19/szombathelyre-erkezik-a-szabad-europa-tvmozgo-studioja/
hirmagazin.sulinet.hu - 2020.02.19.
Sulinetwork-díj 2020
A díjat minden évben három pedagógus nyerheti el, olyan tanárok és oktatási
szakemberek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás
pedagógiai-módszertani támogatásához és az info-kommunikációs technológia újszerű
oktatási tartalmainak elterjesztéséhez. (…) Ebben az évben már hetedik alkalommal adtuk
át a Sulinetwork-díjakat. Díjazottaink 2020-ban: Dr. Misley Helga ELTE PPK, egyetemi
adjunktus. Az ELTE PPK-n pedagógia szakos bölcsészként, majd okleveles kommunikáció
és médiatudomány szakértőként végzett a BME-n.
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/sulinetworkdij-2020

marketingpirula.hu - 2020.02.19.
Már dolgoznak a védőoltás kifejlesztésén
Az új koronavírus lehetséges globális terjedését vázolták fel brit kutatók, akik
azonosították azokat az országokat és városokat, amelyek esetében a legnagyobb a
kockázata a 2019-nCoV vírus terjedésének. (...) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
szerint a koronavírus a lappangási ideje alatt is fertőz, vagyis a körülbelül kéthetes
tünetmentes időszakban is továbbadható.
https://www.marketingpirula.hu/cikkek/mar-dolgoznak-a-vedooltas-kifejlesztesen/
minuszos.hu - 2020.02.19.
Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár köszöntötte az NJSZT
diákolimpikonjait, vezetőit
Diákolimpikonokat köszöntöttek a Nemzeti Múzeumban. Kilenc nagy nemzetközi
diákolimpia résztvevőit és érmeseit díjazták. (…) Az ELTE IK nevében Zsakó László
tanszékvezető egyetemi docens, az NJSZT tehetséggondozási szakosztályának elnöke, az
NJSZT nevében pedig Beck György, a társaság elnöke vette át Rétváritól az elismerést.
http://www.minuszos.hu/miniszterhelyettesi-feladatokat-ellato-allamtitkar-koszontotteaz-njszt-diakolimpikonjait-vezetoit
Népszava - 2020.02.21. (1., 5. oldal)
Horváth Aladár: A józan többséget szeretném megszólítani
A felmérések szerint ugyanis erős a romaellenesség a társadalomban. Az ELTE és a Political
Capital 2018-as vizsgálata például arra jutott, hogy a „rendszerváltás óta zajló
közvélemény-kutatások a romaellenesség stabil, magas szintjét jelzik.”
Fejér Megyei Hírlap - 2020.02.21. (1,5. oldal)
Közérdekű nyugdíjasszövetkezetek
A munkajog lehetővé teszi ugyanakkor az átjárást a foglalkoztatás jól ismert, zártabb
formái felé is. Fejérben prosperálnak Bak Klára, az ELTE Jogi Karának adjunktusa bemutatta
a három jogviszonyt, amely alapján hazánkban a munkavégzés jelenleg elképzelhető.
Vas Népe - 2020.02.21. (3. oldal)
Kihívások előtt a Smaragd Sziget
Ronan Gargan ír nagykövet látogatott tegnap az ELTE Savaria Egyetemi Központjába, ahol
az angol szakos hallgatóknak tartott előadást az Írországot érintő aktuális kérdésekről.

index.hu - 2020.02.20.
Egy múzeum nem légvédelmi üteg, hogy titkolni kelljen a költöztetését
A titkolózás egy légvédelmi üteg áthelyezésekor indokolt, de egy több százezer ember
által meglátogatott közgyűjtemény és kiállítás esetében totálisan indokolatlan – mondta
Podani János, az ELTE biológia professzora, az MTA rendes tagja a Természettudományi
Múzeum költöztetésével kapcsolatban azon a hiánypótló céllal rendezett szerdai
kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók
Szakszervezete és az Akadémiai Dolgozók Fóruma a már becsomagolt vagy a
becsomagolás előtt lévő múzeumi gyűjteményekkel kapcsolatosan rendezett „Költöző
közgyűjtemények, veszélyeztetett értékek, bizonytalanságban tartott munkatársak..."
címmel.
https://index.hu/kultur/2020/02/20/egy_legvedelmi_uteg_athelyezesnel_indokolt_a_titko
lozas_egy_kozgyujtemeny_eseteben_nem/
infostart.hu - 2020.02.20.
Nyilvánosak az MTA vezető posztjaira pályázók elképzelései
Freund Tamás neurobiológus, Pléh Csaba pszichológus, nyelvész, valamint Szathmáry Eörs
evolúcióbiológus a jelölt a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztjára. (...) Szathmáry
Eörs 60 éves Széchenyi-díjas evolúcióbiológus, az MTA rendes tagja, Az ELTE
Természettudományi Kar Biológia Intézetének egyetemi tanára. Szakterülete az elméleti
evolúcióbiológia.
https://gondola.hu/hirek/250972Nyilvanosak_az_MTA_vezeto_posztjaira_palyazok_elkepzelesei.html
További megjelenés:
-

-

-

ma.hu - 2020.02.20.
MTA - Freund Tamás, Pléh Csaba és Szathmáry Eörs indul az elnökségért
http://www.ma.hu/belfold/341020/MTA__Freund_Tamas_Pleh_Csaba_es_Szathmar
y_Eors_indul_az_elnoksegert?place=srss
index.hu - 2020.02.20.
Freund Tamás, Pléh Csaba vagy Szathmáry Eörs lesz az MTA elnöke
https://index.hu/techtud/2020/02/20/magyar_tudomanyos_akademia_elnok_freu
nd_tamas_pleh_csaba_szathmary_eors/
24.hu - 2020.02.20.
Freund Tamás, Pléh Csaba és Szathmáry Eörs indul az MTA elnöki posztjáért

-

-

-

https://24.hu/belfold/2020/02/20/freund-tamas-pleh-csaba-es-szathmary-eorsindul-az-mta-elnoki-posztjaert/
444.hu - 2020.02.20.
Freund Tamás, Pléh Csaba és Szathmáry Eörs indul az MTA elnöki posztjáért
https://444.hu/2020/02/20/freund-tamas-pleh-csaba-es-szathmary-eors-indulaz-mta-elnoki-posztjaert
nepszava.hu - 2020.02.20.
Nyilvános az MTA három elnökjelöltjének koncepciója
https://nepszava.hu/3067842_nyilvanos-az-mta-harom-elnokjeloltjenekkoncepcioja
weborvos.hu - 2020.02.20.
MTA: elérhetők az elnökjelöltek koncepciói
https://weborvos.hu/hirek/mta-elerhetok-az-elnokjeloltek-koncepcioi-257499

kepmas.hu - 2020.02.20.
A remény rabjai: lehetséges új emberként szabadulni a börtönből?
A büntetés-végrehajtás elsődleges célja nyilván az, hogy az elítélt megkapja méltó
büntetését, de arra már a börtönök falain belül is törekednek, hogy a rabokat ezen
túlmenően jó útra is térítsék. (…) „Nem újdonság, hogy Magyarországon
munkakötelezettség van a börtönben, mert az mindig is volt. Viszont nem mindig ez a fő
feladat, hiszen van, akinek még általános iskolába kell járnia, vagy a középfokú oktatásba
kell bekapcsolódnia” – mondja dr. Kabódi Csaba, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék docense.
https://kepmas.hu/a-remeny-rabjai-lehetseges-uj-emberkent-szabadulni-a-bortonbol
magyarnemzet.hu - 2020.02.20.
Megvan a Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál teljes magyar versenyprogramja
Megvan a Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál teljes magyar versenyprogramja: idén
28 magyar film száll versenybe, köztük 12 női rendező alkotása. (...) Mindezek mellett több
alkotás került a versenyprogramba a magyarországi filmes oktatási intézményekből
(Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE), valamint a Média Mecenatúra által
támogatott filmekből.
https://magyarnemzet.hu/kultura/megvan-a-friss-hus-nemzetkozi-rovidfilmfesztivalteljes-magyar-versenyprogramja-7802261/
További megjelenés:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

magyarnarancs.hu - 2020.02.20.
Összeállt a Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál magyar versenyprogramja
https://magyarnarancs.hu/mikrofilm/osszeallt-a-friss-hus-nemzetkozirovidfilmfesztival-magyar-versenyprogramja-127058
funzine.hu - 2020.02.20.
Teljes a Friss Hús rövidfilmfesztivál magyar versenyprogramja
https://funzine.hu/2020/02/20/kult/teljes-a-friss-hus-rovidfilmfesztival-magyarversenyprogramja/
dehir.hu - 2020.02.20.
Debreceni rendezőnő munkája is látható lesz a Friss Hús nemzetközi
rövidfilmfesztiválon
http://www.dehir.hu/kultura/debreceni-rendezono-munkaja-is-lathato-lesz-afriss-hus-nemzetkozi-rovidfilmfesztivalon/2020/02/20/
kultura.hu - 2020.02.20.
Friss Hús – ezek a magyar filmek versenyeznek
https://kultura.hu/friss-hus-ezek-a-magyar-filmek-versenyeznek/
hvg.hu - 2020.02.20.
Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss
Húson
https://hvg.hu/kultura/20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_i
s_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson
filmvilag.blog.hu - 2020.02.20.
Itt a 8. Friss Hús programja
https://filmvilag.blog.hu/2020/02/20/itt_a_8_friss_hus_programja?token=64c9b85
fa602a13d21f0c4a3860c6a67
index.hu - 2020.02.20.
Gryllus Dorka, Nagy Zsolt és Jordán Adél filmjei a Friss Hús fesztiválon
https://index.hu/kultur/cinematrix/2020/02/20/friss_hus_rovidfilmfesztival_animac
ios_sci-fi_drama_thriller/
24.hu -2020.02.20.
Szőke Abigéllel, Gryllus Dorkával és Keresztes Tamással jön a Friss Hús
https://24.hu/kultura/2020/02/20/szoke-abigellel-gryllus-dorkaval-es-keresztestamassal-jon-a-friss-hus/
ma.hu - 2020.02.20.
Megvan a Friss Hús teljes magyar versenyprogramja
http://www.ma.hu/kulturport.hu/341025/Megvan_a_Friss_Hus_teljes_magyar_vers
enyprogramja?place=srss

minimatine.hu - 2020.02.20.
Családi programok farsang utolsó hétvégéjére
Február 22-én immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Kis Tudósok Délutánja
elnevezésű esemény az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Kazinczy utcai
épületének aulájában. A délután folyamán az érdeklődök betekintést nyerhetnek a
Budapesten működő, kisgyermekek fejlődésével foglalkozó kutatócsoportok munkájába.
http://minimatine.hu/csaladi-programok-hetvegere-februar-22-23/
vaol.hu - 2020.02.20.
Kapósak az ELTE SEK-en végzett gépészmérnökök
A Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége reprezentatív fórumot szervezett
az ELTE SEK-en zajló gazdasági, műszaki képzés tapasztalatairól, az egyetem és a
gazdasági szereplők közötti együttműködés lehetőségeiről. A rendezvény meghívott
előadója dr. Borhy László, az ELTE rektora volt.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kaposak-az-elte-sek-en-vegzettgepeszmernokok-3797709/
elteonline.hu - 2020.02.19.
Megfér egymás mellett a sok apró különbség – Interjú György Eszterrel a roma
örökségről
A REACH nemzetközi projekt kapcsán György Eszterrel, az ELTE BTK Atelier
Interdiszciplináris Történeti Tanszék oktatójával beszélgettünk roma örökségről, elmélet
és gyakorlat összeegyeztethetőségéről, kutatói szerepvállalásról.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/19/megfer-egymas-mellett-a-sok-aprokulonbseg-interju-gyorgy-eszterrel-a-roma-oroksegrol

