2020/13. hét (március 23-29.)

Színes Ász - 2020.03.23. (4. oldal)
Két földrengés rázta meg Zágrábot
Térségünkben egyébként Zágráb és környéke a legveszélyeztetettebb földrengések által,
Európa és Afrika kőzetlemezei ugyanis itt találkoznak, mondta el az Indexnek Timár Gábor,
az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője. Az Adriai-tenger ugyanis
tulajdonképpen Afrika meghosszabbítása.
További megjelenés:
-

-

Napló - 2020.03.23. (5. oldal)
Nálunk is éreztük a rengést
tv2 - Tények - 2020.03.22.
Erős földrengés volt Zágrábban
https://tenyek.hu/tenyek/326342_tenyek-teljes-adas-2020.-marcius-22.vasarnap.html
tv2 - Tények délben - 2020.03.23.
Erős földrengés volt Zágrábban
https://tv2.hu/neoplayer/tv2/embed/326315_tenyek-delben-teljes-adas-2020..html

tudomanyplaza.hu - 2020.03.23.
A koronavírus elleni gyógyszer
Az új, járványos megbetegedés kezelésére szolgáló, kétkomponensű, fehérjealapú
készítmény létrehozását célzó projektet az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai
Tanszéke vezeti Kacskovics Imre egyetemi tanár irányításával.
https://tudomanyplaza.hu/a-koronavirus-elleni-gyogyszer/

Budai Polgár - 2020.03.22. (17. oldal)
A magyar logopédia meghatározó tudósára emlékeztek
Kovács Emőke, a XX. századi magyar logopédia meghatározó tudósa, aki az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékének volt tanszékvezető
főiskolai tanára, a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság alapítója tagja és a
Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesületének 2008 óta örökös elnöke.
elteonline.hu - 2020.03.22.
Online edzések az ELTE dolgozói számára
A korábbi ingyenes ELTE dolgozói edzések továbbfolytatódnak, immáron az online
térben, melyre új érdeklődők jelentkezését is várják. A jelenlegi járványügyi helyzettel
kapcsolatban olyan kormányzati döntések születtek, melyek jelentősen érintik az ELTE
működését, így a dolgozói edzéseket is.
http://elteonline.hu/sport/2020/03/22/online-edzesek-az-elte-dolgozoi-szamara/
index.hu - 2020.03.22.
Készülj fel az érettségire az Indexen!
Az előadásokat tartó tanárok: Repárszky Ildikó, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium vezető tanára: történelem Kovács Péter, szintén a Fazekas
Mihály gimnáziumból: magyar nyelv és irodalom Csapodi Csaba, az ELTE oktatója:
matematika.
https://index.hu/video/2020/03/22/iskolateve_erettsegi_promo/
További megjelenés:
-

-

-

media1.hu - 2020.03.22.
A koronavírus-járvány miatt netes iskolatévét indít hétfőtől az Index
https://media1.hu/2020/03/22/a-koronavirus-jarvany-miatt-netes-iskolatevetindit-hetfotol-az-index/
mediapiac.com - 2020.03.23.
Az index.hu is beszállt a tananyagsugárzásba
http://www.mediapiac.com/mediapiac/Az-index-hu-is-beszallt-atananyagsugarzasba/29716
felelosszulokiskolaja.hu - 2020.03.24.
Készülj fel az érettségire az Index Iskolatévé videóival!
https://felelosszulokiskolaja.hu/oktatas/keszulj-fel-az-erettsegire-az-indexiskolateve-videoival

index.hu - 2020.03.22.
Bemutatkozik Csapodi Csaba, az ELTE oktatója
Március 23-tól kezdve érettségi felkészítő: többek közt matematikából, tíz kiemelt
témával. IskolaTévé az Indexen!
https://index.hu/video/2020/03/22/csapodi_csaba_matematika_erettsegi_bemutatkozo/
index.hu - 2020.03.22.
Csapodi tanár úr addig nem borotválkozik, amíg nem taníthat személyesen
A digitális tanrendre való áttérést az Index azzal segíti, hogy három kiváló tanárt kértünk
fel, tartsanak 10-10 órát magyarból, matekból és történelemből március 23-tól április
végéig. Ezek az órák nemcsak az érettségizőknek lesznek hasznosak.
https://index.hu/belfold/2020/03/22/index_iskolateve_tortenelem_magyar_matek_eretts
egi_reparszky_ildiko_kovacs_peter_csapodi_csaba/
magyarnemzet.hu - 2020.03.22.
Határtalan önbizalom
A Kérészállamok a történelmi Magyarország területén (1918–1921) címmel rendezett
konferencián a Trianon 100 történelmi kutatócsoportot vezető Ablonczy Balázs arra hívta
fel a figyelmet, hogy olyan államok ezek, amelyek korábban nem léteztek, és nem is
maradtak fenn, létük mára a világháborút követő káosz jelképévé lett. (...) Murber Ibolya,
az ELTE Savaria Egyetemi Központ docense a konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy
szimbolikus jelentősége volt a területek megtartásának, illetve megszerzésének, hiszen a
két állam akkoriban nem bővelkedett a külpolitikai sikerekben.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/hatartalan-onbizalom-7914890/
További megjelenés:
-

-

gondola.hu - 2020.03.22.
Határtalan önbizalom
https://gondola.hu/cikkek/115936-Hatartalan_onbizalom.html
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.03.21. (10,11. oldal)
Határtalan önbizalom

minap.hu - 2020.03.22
Közeleg az érettségi – Segít a Géniusz Könyváruház!
Az érettségire való felkészülést segítő, számos általános összefoglaló munkával szemben
ez a kiadvány nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánja nyújtani, hanem az

Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019 decemberében nyilvánosságra hozott, 2020as emelt szintű történelem érettségi vizsga szóbeli témaköreinek sematikus kidolgozását
adja, a Részletes Érettségi Vizsgakövetelmények alapján. A történelem érettségi felkészítő
kötet szerzői az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Felvételi Előkészítő Bizottságának
tagjai.
https://minap.hu/cikk/kozeleg-az-erettsegi-segit-geniusz-konyvaruhaz
oroscafe.hu - 2020.03.22.
A legtöbb vizsgaközpont elhalasztotta időpontjait – Elmaradnak a tavaszi
nyelvvizsgák
Két napja elsőként az ELTE Origó Nyelvi Centrum állt ki a nyelvvizsgák eltörlése mellett,
akikhez azóta több nyelvvizsgaközpont is csatlakozott. – A vizsga a legszigorúbb higiéniai
előírások melletti biztonságos megszervezése sem tudja kivédeni a kockázatot, amit a
helyszínre eljutás és a közösség többi résztvevőjével való, akár csak távolságtartó
érintkezés jelent.
https://oroscafe.hu/2020/03/22/a-legtobb-vizsgakozpont-elhalasztotta-tavaszinyelvvizsga-idopontjait/
szakszervezetek.hu - 2020.03.22.
Nincs szünet, csak az oktatás módja változott meg
A félév sikeres lezárása nincs veszélyben. Az online vizsgák már nagyban zajlanak, az ELTE
jogi karán megvoltak az első virtuális szakdolgozatvédések is. Videóbeszélgetés
segítségével több mint ötven diplomavédésen vannak túl.
https://szakszervezetek.hu/8-kiemelt-hirek/21832-nincs-szunet-csak-az-oktatas-modjavaltozott-meg-2
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.03.21.
Nincs szünet, csak az oktatás módja változott meg
https://magyarnemzet.hu/belfold/nincs-szunet-csak-az-oktatas-modja-valtozottmeg-7913531/

M5 - Novum - 2020.03.22.
Miről szól az ELTE Alfa Generáció Laborjának kutatása?
Megszólaló: Konok Veronika tudományos munkatárs, ELTE Etológiai Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-03-22-i-adas-2/

infostart.hu - 2020.03.21.
100 millió forintot ad gyógyszerfejlesztésre a kormány
A legnevesebb hazai kutatóintézetekből alapított egy konzorciumot Magyarország állami
pályázati forrásból, a projektet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Kar Immunológiai Tanszéke vezeti, melynek élén Kacskovics Imre tanszékvezető, egyetemi
tanár, az egyetem Természettudományi Karának dékánja áll.
https://infostart.hu/belfold/2020/03/21/100-millio-forintot-ad-gyogyszerfejlesztesre-akormany
További megjelenés:
-

-

-

-

ecoblogstar.blogstar.hu - 2020.03.21.
100 millió forintot csoportosít át gyógyszerfejlesztésre a kormány
https://ecoblogstar.blogstar.hu/2020/03/21/100-millio-forintot-csoportosit-atgyogyszerfejlesztesre-a-kormany/92079/
portfolio.hu - 2020.03.20
100 millió forintot csoportosít gyógyszerek fejlesztésére a kormány
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/100-millio-forintot-csoportositgyogyszerek-fejlesztesere-a-kormany-421009
444.hu - 2020.03.20.
Még százmillió forint állami támogatás a koronavírus elleni magyar
gyógyszer fejlesztésére
https://444.hu/2020/03/20/meg-szazmillio-forint-allami-tamogatas-akoronavirus-elleni-magyar-gyogyszer-fejlesztesere
888.hu - 2020.03.20.
Azonnali intézkedés: 100 millió forintot csoportosít át gyógyszerfejlesztésére
a kormány
https://888.hu/ketharmad/azonnali-intezkedes-100-millio-forintot-csoportositat-gyogyszerfejlesztesere-a-kormany-4236666/

sarvarradio.hu - 2020.03.21.
Sárvár turizmusa is érintett a vírusválságban
Ezért a kormány már döntéseket is hozott a szektor veszteségeinek a csökkentésére. A
turizmus mellett azonban az ipar is elszenvedője lesz az elhúzódó válsághelyzetnek –
figyelmeztetett az ELTE Savaria Egyetemi Központ Gazdálkodástudományi Tanészéknek
vezetője Varga Imre.
http://www.sarvarradio.hu/sarvar-turizmusa-is-erintett-a-virusvalsagban/

weborvos.hu - 2020.03.21.
Háromszáz milliós lökés a magyar korona-gyógyszer fejlesztésére
Magyarok is hozzáláttak a koronavírus elleni gyógyszer fejlesztéséhez. Az ELTE
vezetésével létrejött konzorciumban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János
Kutatóközpontjának kutatói, a Richter Gedeon Nyrt. és az ImmunoGenes Kft. dolgoznak
együtt az új orvosságon.
https://weborvos.hu/lapszemle/haromszaz-millios-lokes-a-magyar-korona-gyogyszerfejlesztesere-258153
További megjelenés:
-

-

nepszava.hu - 2020.03.20.
Háromszáz milliós lökés a magyar korona-gyógyszer fejlesztésére
https://nepszava.hu/3071449_haromszaz-millios-lokes-a-magyar-koronagyogyszer-fejlesztesere
marketingpirula.hu - 2020.03.20.
300 milliós lökés a magyar korona-gyógyszer fejlesztésére
https://www.marketingpirula.hu/hirek/300-millios-lokes-a-magyar-koronagyogyszer-fejlesztesere/

RTL Klub - Fókusz Plusz - 2020.03.21.
Mit köszönhet az emberiség a középkori járványoknak?
Megszólaló: Fónagy Zoltán történész, ELTE Bölcsészettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2020-03-21-c_12600615
RTL Klub - Fókusz Plusz - 2020.03.21.
Melyek voltak a történelem legnagyobb járványai?
Megszólaló: Fónagy Zoltán történész, ELTE Bölcsészettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2020-03-21-c_12600615
RTL Klub - Fókusz Plusz - 2020.03.21.
Mekkora befolyása volt a járványoknak a középkori életre?
Megszólaló: Fónagy Zoltán történész, ELTE Bölcsészettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2020-03-21-c_12600615

elteonline.hu - 2020.03.20.
A gyógypedagógiai szociológia múltja, jelene és jövője
2020. március 3-án Prof. dr. Bánfalvy Csaba egyetemi tanár tiszteletére rendezett
konferenciát az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara Fogyatékos emberek a 21.
században címmel.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/20/a-gyogypedagogiai-szociologia-multjajelene-es-jovoje/
elteonline.hu - 2020.03.20.
Az ELTE Alumni Alapítvány Hallgatói mobilitás pályázatot hirdet
Ugyan ez a félév különlegesen alakult, mind az itthoni hallgatóknak, mind pedig azoknak,
akiknek haza kellett jönniük Erasmusról, de a külföldi tanulás lehetősége a következő
félévben még nyitva áll. Most az ehhez szükséges anyagi források megteremtésében segít
az ELTE Alumni Alapítvány.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/20/az-elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitaspalyazatot-hirdet/
index.hu - 2020.03.20.
Mit tegyünk, hogy ne ölje meg a magány a nagyit?
„Nincs kijárási tilalom, nekik is be kell vásárolniuk, őket is váratlanul érte a helyzet, ők is
áruhiánnyal találkoznak, és sokan nem tudtak felhalmozni, mert vagy pénzük nem volt rá,
vagy segítségük” – mondja Kucsera Csaba, az ELTE szociálpolitika tanszékének oktatója.
https://index.hu/techtud/2020/03/20/idosek_az_utcan_jarvany_kornavirus_magany/
zaol.hu - 2020.03.20.
Hamarosan online is elérhető lesz a zalaegerszegi asztrofotó-kiállítás
Francsics László szakmáját tekintve építészmérnök, de 2009-ben elvégezte az ELTE
csillagászati alaptanfolyamát is. Fotográfiával 1998 óta foglalkozik, kameráját 2003-ban
fordította az égbolt felé.
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/hamarosan-online-is-elerheto-lesz-azalaegerszegi-asztrofoto-kiallitas-3978885/
168ora.hu - 2020.03.20.
Legalább három hetes védelmet nyújt majd a koronavírus ellen a 300 millióból
készülő magyar orvosság
Nem oltás lesz a magyarok által fejlesztett koronavírus elleni gyógyszer, hanem intravénás
fúzió, betegség megelőzésére kezelni lehet vele az egészségügyi dolgozókat, a beteg

embereket meggyógyíthatja vagy jelentősen mérsékelheti a betegség súlyosságát – adott
tiszta képet a most készülő szerről a Népszavának a projekt vezetője, az ELTE TTK dékánja,
az Immunológiai Tanszék vezetője is, Kacskovics Imre professzor.
https://168ora.hu/itthon/koronavirus-magyar-gyogyszer-kacskovics-imre-183175
24.hu - 2020.03.20.
Koronavírus: Kié lesz a vakcina, ha elkészül?
Mikor lesz belőle a gyakorlatban, tömegesen alkalmazható oltóanyag? Akár az amerikai
elnök, akár más gazdag ország vezetője ráteheti-e a kezét az első készletekre? Erről
kérdeztük Kacskovics Imre professzort, az ELTE TTK dékánját, az Immunológiai Tanszék
vezetőjét.
https://24.hu/tudomany/2020/03/20/koronavirus-magyarorszag-vakcina-kutatas-oltasjarvany/
atv - Déli Híradó - 2020.03.20.
Hétfőn elindult a digitális oktatás
Megszólaló: Arató László vezető tanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola
http://www.atv.hu/videok/video-20200320-deli-hirado-2020-03-2
Békés Megyei Hírlap - 2020.03.18. (4. oldal)
Fogyóban a kárász, de a hódok szaporodnak
Az élőhelyek védelme fontos feladata a nemzeti parknak. Juhász Erika biológus, az ELTE
doktorandusza a hódok visszatelepülésének folyamatát mutatta be, valamint kitért a
Körösök mentén található populáció helyzetére is, miszerint a vízkedvelő emlősök egyre
több helyen tűnnek fel kultúrtájakon, akár vízparti telkeken is, ahol nagy károkat okoznak.
Vas Népe - 2020.03.24. (5. oldal)
Innovatív ötleteket várnak
Innovatív hallgatói ötletpályázatot írt ki az ELTE Innovációs Központja. A pályázat
meghirdetésének célja az egyetem graduális és posztgraduális képzésein részt vevő
hallgatók saját, újító ötletein alapuló projektjeinek beindítása anyagi és szakmai
támogatás nyújtásával.

dehir.hu - 2020.03.23.
Debrecenben is streaming stúdiót hoznak létre a fogyatékkal élő diákokkal
foglalkozó pedagógusoknak
Az AMANÓBA önkénteseihez csatlakoztak a Google, a Microsoft és az Apple szakemberei.
Támogatja a kezdeményezést a Telekom, a Telenor és a Vodafone. Aktív szakmai
partnerük az ELTE Pedagógia Intézete, mestertanárok és távmunka szakemberek az
ország minden részéről.
https://www.dehir.hu/debrecen/debrecenben-is-streaming-studiot-hoznak-letre-afogyatekkal-elo-diakokkal-foglalkozo-pedagogusoknak/2020/03/23/
elteonline.hu - 2020.03.23.
Online szakdolgozatvédések az ELTE ÁJK-n
2020. március 19-én Dr. Somssich Réka, az ELTE ÁJK oktatásért és tanulmányi ügyekért
felelős dékánhelyettes asszonya beszélt a Klasszik Rádióban az ELTE-n megvalósított
online szakdolgozatvédésekről, a helyzetre tekintettel élő telefonos beszélgetés
formájában.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/23/online-szakdolgozatvedesek-az-elte-ajk-n-2/
magyarnemzet.hu - 2020.03.23.
A pedagógusokat és a tanulókat támogatja a digitális oktatásban az önkéntes
mozgalom
Informatikai szakemberek, pedagógusok, cégvezetők által létrehozott közösség nyújt
segítséget a digitális oktatásban iskoláknak, pedagógusoknak és tanulóknak – köztük a
fogyatékkal élő, illetve speciális nevelési igényű diákoknak is – egyeztetve az Emmi
köznevelésért felelős államtitkárságával, hogy segíthessék a veszélyhelyzetben felmerülő
oktatási problémák orvoslását – közölte az AMANÓBA közösség a távirati irodával. (…)
Támogatja a kezdeményezést a Telekom, a Telenor és a Vodafone. Aktív szakmai
partnerük az ELTE Pedagógia Intézete, mestertanárok és távmunka szakemberek az
ország minden részéről.
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-pedagogusokat-es-a-tanulokat-tamogatja-adigitalis-oktatasban-az-onkentes-mozgalom-7918265/
További megjelenés:
-

hirado.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására

-

-

-

-

-

-

-

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/23/onkentes-mozgalom-alakulta-pedagogusok-es-tanulok-tamogatasara
ripost.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://ripost.hu/mani/onkentes-mozgalom-alakult-a-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-a-digitalis-oktatasban-2340592/
promenad.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban - A hírek főutcája
https://www.promenad.hu/2020/03/23/onkentes-mozgalom-alakult-apedagogusok-es-tanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban/
vasarnap.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom a pedagógusok és tanulók támogatására a digitális
oktatásban
https://vasarnap.hu/2020/03/23/onkentes-mozgalom-a-pedagogusok-estanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban/
blikk.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a tanárok és a diákok támogatására –
Informatikai szakemberek és cégvezetők segítik a digitális oktatást
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/onkentes-mozgalom-pedagogusoktanulok-digitalis-oktatas-tamogatas/xqn5dsh
pecsma.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom segíti a tanárokat és a gyerekeket a távoktatásban
https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/onkentes-mozgalom-segiti-a-tanarokates-a-gyerekeket-a-tavoktatasban/
pecsaktual.hu - 2020.03.23.
Ingyen segíti egy közösség a pedagógusokat és a tanulókat a digitális
oktatásban
https://pecsaktual.hu/egyetem/ingyen-segiti-egy-kozosseg-a-pedagogusokates-a-tanulokat-a-digitalis-oktatasban/
magyarnemzet.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://magyarnemzet.hu/kultura/onkentes-mozgalom-alakult-a-pedagogusokes-tanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban-7918844/
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-
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-

penzcentrum.hu - 2020.03.23.
Soha nem látott összefogás készül a magyar oktatásért: ez a nap is eljött
https://www.penzcentrum.hu/karrier/soha-nem-latott-osszefogas-keszul-amagyar-oktatasert-ez-a-nap-is-eljott.1090966.html
kozszolgalat.hu - 2020.03.23.
Koronavírus - Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók
támogatására a digitális oktatásban
https://kozszolgalat.hu/koronavirus-onkentes-mozgalom-alakult-pedagogusokes-tanulok-tamogatasara-digitalis-oktatasban/
magyarhirlap.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200323-onkentes-mozgalom-alakult-apedagogusok-es-tanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban
debreceninap.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/03/23/onkentes-mozgalom-alakult-apedagogusok-es-tanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban/
hir.ma - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://hir.ma/belfold/oktatas/onkentes-mozgalom-alakult-a-pedagogusok-estanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban/756792
balatoninap.eu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://balatoninap.eu/orszag/2020/03/23/onkentes-mozgalom-alakult-apedagogusok-es-tanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban/
pestinap.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban
https://pestinap.hu/orszag/2020/03/23/onkentes-mozgalom-alakult-apedagogusok-es-tanulok-tamogatasara-a-digitalis-oktatasban/
propeller.hu - 2020.03.23.
Önkéntes mozgalom alakult a pedagógusok és tanulók támogatására a
digitális oktatásban

-

-

-

-

-

-

-

-

-

http://propeller.hu/itthon/3516133-onkentes-mozgalom-alakult-pedagogusoktanulok-tamogatasara-digitalis-oktatasban
szon.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://szon.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3788355/
szoljon.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.szoljon.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2269722/
duol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.duol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3520314/
bama.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.bama.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2360700/
kisalfold.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.kisalfold.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-6918828/
feol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.feol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3898200/
beol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.beol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2580717/
sonline.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.sonline.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2191101/
teol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
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-

https://www.teol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2281506/
veol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.veol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3678570/
baon.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.baon.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2565960/
vaol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.vaol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3867792/
heol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.heol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2307009/
kemma.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.kemma.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-2171403/
zaol.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://www.zaol.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3991437/
boon.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://boon.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-4145364/
haon.hu - 2020.03.24.
Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására
https://haon.hu/digitalia/onkentes-mozgalom-pedagogusok-es-tanuloktamogatasara-3928434/

infovilag.hu - 2020.03.23.
Veress Sándor – Bukarest
Veress Sándor élete, az emigrációról írt könyve, a hagyatéka egy része ismert a
történészek előtt. Legfontosabb műve, a hosszú ideig csak kéziratban maradt Románia
története (MTA Ms 10/49/17), amit 1997-ben az ELTE Román Filológia Tanszéke
jelentetett meg Budapesten, és amihez az előszót Zákonyi Botond, Magyarország
jelenlegi bukaresti nagykövete írta.
https://infovilag.hu/veress-sandor-bukarest/
sokszinuvidek.24.hu - 2020.03.23.
Életrevaló utódok olvashatók ki a madarak lábujjából
A Pilisi Parkerdő és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai Csoportja a
Málnás-hegyen (Szentendrei Erdészet) több közös kutatást is végez. Ezek egyrészt a
klímaváltozás hatásait térképezik fel, másrészt fontos ismereteket szolgáltatnak egyes
madárfajok életéről.
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/03/23/madar-labujj-eletrevalo-utod/
XIII. Kerületi Hírnök - 2020.03.19. (10. oldal)
Szakmai eszmecsere
Mint arról már hírt adtunk, ez évben is megtartották a minden év tavaszán rendre
megszervezett Óvodapedagógiai Napokat. Az Egyesített Óvoda által tizenharmadik éve
megrendezett programsorozat nyitókonferenciáját az Angyalföldi József Attila
Művelődési Központban tartották március 3-án. (…)nA nyitó konferencián az első előadást
dr. Gönczöl Andrea, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának adjunktusa tartotta az olvasás
és az írás interaktív pedagógiai módszerekkel való előkészítéséről és gyakorlatáról. Az
előadás fókuszában az óvodások beszédkészségének, szövegértésének fejlesztése állt.
tudomanyplaza.hu - 2020.03.25.
A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult
Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatóinak legújabb, funkcionális MRI-vel végzett vizsgálata
kimutatta, hogy a kutyaagy arcfeldolgozásban résztvevő területei nem reagálnak
másképp az emberi arcokra, mint az ugyanezen arcok részleteiből készült mozaikokra.
https://tudomanyplaza.hu/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-annyira-kifinomult/

eduline.hu - 2020.03.24.
Milyen lesz az egyetemi távoktatás? Itt vannak a legfontosabb válaszok az
egyetemektől
Néhány egyetem honlapjára már kikerültek a legfontosabb kérdések és válaszok, valamint
tájékoztatók a koronavírus miatt megkezdett távoktatás szabályaival kapcsolatban. Az
ELTE oldalán például felmerül a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik a tavaszi félévben
diplomáznának?
https://eduline.hu/felsooktatas/20200324_egyetemi_tavoktatas_tajekoztatok
index.hu - 2020.03.24.
Iskolatévé: matematika, első óra, kombinatorika
Csapodi Csaba, az ELTE oktatója kombinatorikáról tart órát, mert az érettségin szinte
mindig vannak kombinatorikai feladatok, és ezek rendre nehézséget okoznak a diákoknak.
https://index.hu/belfold/2020/03/24/iskolateve_erettsegi_matematika_elso_ora_faceboo
k_premier/?token=40325453f52dac8cf8e7f83faaff7e26
kisalfold.hu - 2020.03.24.
Jogesetmegoldó és perbeszédverseny: csapatmunka volt a győzelem
A kidolgozott megoldásokat felperesként Barták Áron, alperesi pozícióban Frank Máté
prezentálta, aki az alperesi első helyezést is megszerezte a budapesti ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán lebonyolított megmérettetésen.
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/jogesetmegoldo-es-perbeszedversenycsapatmunka-volt-a-gyozelem-6918690/
InfoRádió - Aréna - 2020.03.24.
A Pécsi Tudományegyetem szakértőinek sikerült meghatározniuk a koronavírus
teljes genetikai kódját
Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának
dékánja
https://infostart.hu/arena/2020/03/24/kacskovics-imre-immunulogus-az-eltetermeszettudomanyi-karanak-dekanja
InfoRádió - Aréna - 2020.03.24.
Miért viseli meg jobban az idős emberek szervezetét a koronavírus-fertőzés?
Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának
dékánja

https://infostart.hu/arena/2020/03/24/kacskovics-imre-immunulogus-az-eltetermeszettudomanyi-karanak-dekanja
Magyar Hang - 2020.03.06. (4,5. oldal)
„Hatalmas sikereket értünk el, félig már elpusztítottuk a bolygót”
ányi Andrással a koronavírusról, a környezetbarát oligarchákról, a süllyedő hajó
kapitányáról, az idézőjeles baloldalról, az acsarkodó értelmiségről, és a menekültválság
megoldásáról beszélgettünk. (…) Erre törekszünk a Karátson Gábor Kör és az ELTE
Humánökológia Szak által szervezett, növekvő érdeklődéstől kísért vitaesteken – tavaly
Tanácstalan köztársaság, idén Vitatható ökopolitika címen hirdettük meg őket –, erről szól
a L’Harmattan Kiadó gondozásában a tavasszal megjelenő új könyvem: Bevezetés az
ökopolitikába – kezdő halódóknak.
Magyar Nemzet - 2020.03.26. (16. oldal)
Adatok nélkül nehéz jól dönteni
Újonnan felbukkanó kórokozók sokoldalú előrejelzését és nyomon követését biztosító
virtuális figyelőrendszer létrehozására vállalkozott húsz nemzetközi kutatócsoport. (...) A
kiíráson sikeresen szereplő egyik tudóscsapatot Csabai István, az ELTE professzora vezeti.
– Már több mint egy éve elindult a konzorcium megszervezése és a tervek összeállítása.
További megjelenés:
-

-

magyarnemzet.hu - 2020.03.25.
A következő világjárványt már előre jelezhetik a tudósok
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-kovetkezo-vilagjarvanyt-mar-elore-jelezhetika-tudosok-7929251/
magyarnemzet.hu - 2020.03.26.
Adatok nélkül nehéz jól dönteni
https://magyarnemzet.hu/kulfold/adatok-nelkul-nehez-jol-donteni-7932728/

Magyar Narancs - 2020.03.26. (23,24,25. oldal)
Az EU és a magyar kutatók
Lényegesen kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért a magyar, mint a nyugateurópai kutatók bizonyos uniós pályázatoknál. (…) „Magyarországon a közalkalmazotti
bértáblához vannak kötve az egyetemi és ELKH-kutatói ﬁzetések, annál több bér nem
adható. Közalkalmazott oktatóból és kutatóból van több tízezer, H2020-as projekten
viszont legfeljebb pár száz ember, ha dolgozhat. Miattuk nem fognak a bértáblához

nyúlni, pedig sürgős cél lenne emelni a kutatói minimálbéreket és ﬁzetéseket” – mutatott
rá Perczel András, az ELTE Szerves Kémia Tanszékének vezetője.
Vas Népe - 2020.03.26. (14. oldal)
Népszerű volt a jégszezon
Remekül telt, változatos programokat hozott, népes közönséget mozgatott meg a 33.
szombathelyi jégszezon. (...) A 33. jégszezon december 8-án a 17. színes Mikulások
nemzetközi találkozójával kezdődött – az ELTE SEK hallgatói segítettek a lebonyolításban.
Idén a szavazatok alapján a piros Mikulást választották az év Mikulásának.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.03.26.
Népszerű volt a 33. szombathelyi jégszezon
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nepszeru-volt-a-33-szombathelyijegszezon-3871572/

kozszolgalat.hu - 2020.03.26.
Közterületeket
fertőtlenítenek,
tisztítószereket,
maszkokat
osztanak
önkormányzatok
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatása szerint 17 kollégiumi épületének
összesen több mint ötezer kollégistája közül csaknem 4500-an költöztek ki, vagy kerültek
át másik épületbe. Az online kurzusok megkezdése óta eltelt rövid idő tapasztalatai szerint
a használatban lévő kollégiumokban megfelelő az internetellátás, így a távolléti oktatás
zavartalanul folyik.
https://kozszolgalat.hu/koronavirus-kozteruleteket-fertotlenitenek-tisztitoszereketmaszkokat-osztanak-onkormanyzatok/
További megjelenés:
-

-

ma.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.ma.hu/belfold/342718/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek_ti
sztitoszereket_maszkokat_osztanak_onkormanyzatok
magyarhirlap.hu - 2020.03.25.
Magyarország összefog a koronavírus ellen

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200325-magyarorszag-osszefog-akoronavirus-ellen
pecsaktual.hu - 2020.03.25.
Így reagálnak a pandémiára az önkormányzatok
https://pecsaktual.hu/egeszseg/igy-reagalnak-a-pandemiara-azonkormanyzatok/
penzcentrum.hu - 2020.03.25.
Koronavírus: több önkormányzat is lépett, intézkedéseket vezettek be
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/koronavirus-tobb-onkormanyzat-islepett-intezkedeseket-vezettek-be.1091252.html
pestisracok.hu - 2020.03.25.
Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat osztanak
önkormányzatok
https://pestisracok.hu/kozteruleteket-fertotlenitenek-tisztitoszereket-maszkokatosztanak-onkormanyzatok
hirtv.hu - 2020.03.25.
Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat osztanak
önkormányzatok
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/kozteruleteket-fertotlenitenek-tisztitoszereketmaszkokat-osztanak-onkormanyzatok-2497738
hirklikk.hu - 2020.03.25.
Fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat osztanak önkormányzatok
https://hirklikk.hu/kozelet/fertotlenitenek-tisztitoszereket-maszkokat-osztanakonkormanyzatok/361685/
blikk.hu - 2020.03.25.
Koronavírus: közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket és maszkokat
osztanak önkormányzatok az országban
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-kozteruleteket-fertotlenitenektisztitoszereket-es-maszkokat-osztanak/3mrg6db
hirado.hu - 2020.03.25.
Tisztítószereket, maszkokat osztanak önkormányzatok
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/25/tisztitoszereket-maszkokatosztanak-onkormanyzatok
magyarnemzet.hu - 2020.03.25.
Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószerekkel, maszkokkal segítenek az
önkormányzatok

-

-

-

-

-

-

-

https://magyarnemzet.hu/belfold/kozteruleteket-fertotlenitenek-tisztitoszerekkelmaszkokkal-segitenek-az-onkormanyzatok-7930130/
demokrata.hu - 2020.03.25.
Közterületeket fertőtlenítenek önkormányzatok
https://demokrata.hu/magyarorszag/kozteruleteket-fertotlenitenekonkormanyzatok-221941/
flagmagazin.hu - 2020.03.25.
Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószerekkel, maszkokkal segítenek az
önkormányzatok
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/kozteruleteket-fertotlenitenektisztitoszerekkel-maszkokkal-segitenek-az-onkormanyzatok
vg.hu - 2020.03.25.
A helyi önkormányzatok is dolgoznak a járvány terjedése ellen
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/a-helyi-onkormanyzatok-isdolgoznak-a-jarvany-terjedese-ellen-2139105/
kaposvarinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
bekescsabainapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
veszpreminapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok

-

-

-

-

-

-

http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
gyorinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
pecsinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
szombathelyinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
szolnokinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok

-

-

-

-

-

-

http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
miskolcinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
bajainapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
bonyhadinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
mohacsinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
papainapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok

-

-

-

-

-

-

http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
debreceninapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
kecskemetinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
tatabanyainapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
siofokinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
budapestinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok

-

-

-

-

http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
komloinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
soproninapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
egrinapilap.hu - 2020.03.26.
Koronavírus - Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat
osztanak önkormányzatok
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Kozteruleteket_fertotlenitenek__tisztitoszereket__maszkokat_osztanak_onkorman
yzatok/229893/
tatabanyahirado.hu - 2020.03.26.
Közterületeket fertőtlenítenek, tisztítószereket, maszkokat osztanak
http://tatabanyahirado.hu/kozteruleteket-fertotlenitenek-tisztitoszereketmaszkokat-osztanak

magyarhirlap.hu - 2020.03.26.
A fejlett orvostudomány dacára sebezhető a világ
Müller Viktor: A fertőzőképesség közvetlenül a tünetek megjelenése előtt és után a
legmagasabb, az első tünetek a fertőzést követő negyedik-hatodik nap körül jelentkeznek
Százhuszonöt klinikai kísérleti próbáról tudunk a világban, s a legelső tesztek eredményei
néhány héten belül megismerhetőek lesznek – mondta lapunknak Müller Viktor elméleti
biológus. Az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa szerint több
reményteljes, már használatban lévő gyógyszer van a világon.
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200325-a-fejlett-orvostudomany-dacarasebezheto-a-vilag

tudomanyplaza.hu - 2020.03.26.
Matematikai tehetséggondozás
Egyedülálló nemzetközi tehetséggondozási program indult az ELTE TTK Matematikai
Intézetben. Pálvölgyi Dömötör kezdeményezésére diákokat vonnak be eddig megoldatlan
matematikai problémák megfejtésébe. Az idei kurzusra 25-en jelentkeztek
Magyarországról és külföldről.
https://tudomanyplaza.hu/matematikai-tehetseggondozas/
civilhetes.net - 2020.03.25.
Továbbra is gőzerővel zajlik a távoktatás segítése
A múlt héten értesülhettünk arról, hogy több ezer egyetemista és tanár összefogásával
megalakult az OKTONDI, ami az online távoktatás lehető legátfogóbb támogatását tűzte
ki céljául. (...) ELTE-s hallgatóként hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a legnagyobb
közreműködést az ELTE Informatikai Karától kaptunk eddig, ami rengeteg informatikus
hallgatót adott a szervezetnek. – összegez Végh Virág alelnök, aki az operatív feladatokért
is felelős.
https://www.civilhetes.net/tovabbra-is-gozerovel-zajlik-a-tavoktatas-segitese
További megjelenés:
-

-

-

-

objektivhir.hu - 2020.03.25.
Továbbra is gőzerővel zajlik a távoktatás segítése
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=55812
antikporta.hu - 2020.03.25.
Továbbra is gőzerővel zajlik a távoktatás segítése
http://www.antikporta.hu/blog/tovabbra-is-gozerovel-zajlik-a-tavoktatassegitese-817
bdpst24.hu - 2020.03.26.
Továbbra is gőzerővel zajlik a távoktatás segítése
https://bdpst24.hu/2020/03/26/tovabbra-is-gozerovel-zajlik-a-tavoktatassegitese/
szakszervezetek.hu - 2020.03.23.
Több ezer egyetemista és tanár fogott össze a közoktatásért
https://szakszervezetek.hu/hirek/21846-tobb-ezer-egyetemista-es-tanar-fogottossze-a-kozoktatasert

cultura.hu - 2020.03.25.
Nádasdy Ádám: Milyen nyelv a magyar?
Nádasdy Ádám költő, nyelvész, műfordító 1947-ben született Budapesten. 1970-ben
szerzett diplomát az ELTE angol-olasz szakán. 1972 óta az ELTE Angol Tanszékének
munkatársa. Shakespeare különböző műveit több színházban az ő fordításában állították
színpadra. Többek közt Déry Tibor-jutalom (1990), Graves-díj (1993), Füst Milán-díj (2000),
Üveggolyó-díj (2010), Artisjus Irodalmi Nagydíj (2017) birtokosa.
https://cultura.hu/szub-kultura/nadasdy-adam-milyen-nyelv-a-magyar/
elteonline.hu - 2020.03.25.
Online edzések az ELTE kollégistái számára
Bár a kollégiumok kiürültek, a kollégiumi sport így sem áll meg! ELTE Kancellária
Szolgáltatási Igazgatóságának támogatásával március 23-tól immár az ONLINE térben
folytatódnak az ELTE kollégiumi edzések a BEAC szervezésében!
http://elteonline.hu/sport/2020/03/25/online-edzesek-az-elte-kollegistai-szamara/
elteonline.hu - 2020.03.25.
Ideiglenesen módosul a HKR a veszélyhelyzet alatt
A veszélyhelyzetre tekintettel az ELTE oktatási tevékenysége március 23-tól távoktatás
formájában valósul meg – ennek során a hallgatók nem látogathatják az intézményt. Az
oktatáson kívüli, ügyintézési folyamatokat is ehhez alkalmazkodva kell elvégezni, hogy a
rendkívüli helyzet idején is zavartalanul folyhasson a jelenlegi szemeszter.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/25/ideiglenesen-modosul-a-hkr-a-veszelyhelyzetalatt/
hazesotthon.co.hu - 2020.03.25.
Valóban vannak „emberi” érzelmei a kutyáknak?
„ „A kutya fejlett társas lény, így nem meglepő, hogy bizonyos érzelmekben osztozik az
emberrel. Azt azonban nehéz meghatározni, hogy ezek az érzelmek pontosan mennyiben
egyeznek, hiszen nem tudunk az ebekkel beszélgetni” – mondta el a hirado.hu-nak
Kubinyi Enikő, az ELTE etológusa. az öröm, a bánat, a düh, a meglepődés, a félelem és az
undor, a kutyáknál is jelen vannak.
https://hazesotthon.co.hu/kertes/2020/03/25/valoban-vannak-emberi-erzelmei-akutyaknak-.html
További megjelenés:

-

-

vaskarika.hu - 2020.03.26.
Valóban vannak „emberi” érzelmei a kutyáknak?
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18570/
hirado.hu - 2020.03.23.
Valóban vannak „emberi” érzelmei a kutyáknak?
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/minden-mas/cikk/2020/03/23/valobanvannak-emberi-erzelmei-a-kutyaknak

infostart.hu - 2020.03.25.
Immunológus: ez a koronavírus ugyanígy nem tér vissza még egyszer
"Most már látjuk, hogy a fertőzöttek 80 százaléka nem lesz beteg, a legkisebb tüneteket
sem mutatja, vagy épp másmilyen tünetek jelentkeznek nála. Beteg az, aki úgy érzi magát
vagy tüneteket is mutat. Ez a fertőzöttek 20 százaléka." A számok szerinte ma nagyon
pontatlanok, nem lehet tudni, hányan fertőződnek meg, egy-másfél év múlva lehet
elemezni, megállapítani, hogy az emberek hány százaléka fertőződött meg. Az ELTE
Természettudományi Karának dékánja azonban jelezte, a szakemberek azt egyelőre nem
tudják megmondani, másoknál miért eredményez súlyos betegséget a vírus.
https://infostart.hu/tudomany/2020/03/25/immunologus-ez-a-koronavirus-ugyanigynem-ter-vissza-meg-egyszer
kisalfold.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a koronavírus-járvány miatt nem kevesebb mint
17 ezer kurzust kell átállítani digitális munkarendre, ez a hatalmas munka több mint 90
százalékban zökkenőmentesen történik − tájékoztatott Darázs Lénárd általános
rektorhelyettes.
További megjelenés:
-

-

-

baon.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.baon.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2567661/
heol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.heol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2309055/
kisalfold.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok6921384/
feol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.feol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3899526/
duol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.duol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3521757/
boon.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://boon.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-4146912/
beol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.beol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2582169/
kemma.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2173854/
teol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.teol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2283195/
veol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.veol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3680241/
delmagyar.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok5566311/
szoljon.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2271114/
vaol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3869661/
zaol.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3994359/

-

-

-

-

-

-

-

-

sonline.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2193615/
bama.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://www.bama.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2362770/
szon.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://szon.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3790248/
hirtv.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-2497688
haon.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://haon.hu/orszag-vilag/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-3930294/
mandiner.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://mandiner.hu/cikk/20200325_virtualisan_vizsgaznak_a_hallgatok
atv.hu - 2020.03.25.
Mutatjuk, melyik szakokon várható a tanév meghosszabbítása
http://www.atv.hu/belfold/20200325-mutatjuk-melyik-szakokon-varhato-aszemeszterek-meghosszabitasa
magyarnemzet.hu - 2020.03.25.
Virtuálisan vizsgáznak a hallgatók
https://magyarnemzet.hu/belfold/virtualisan-vizsgaznak-a-hallgatok-7926794/

kozepsuli.hu - 2020.03.25.
A kontaktórák hatékonyságát semmilyen felület nem tudja helyettesíteni
Hogyan zajlik az irodalomtanítás távoktatásban? Működnek-e élesben az IKT-eszközök?
És miért igazán fontos a személyes tanár-diák kapcsolat, avagy a kontaktórák jelentősége?
Szabó Roland ot, a budapesti Szent István Gimnázium magyar és történelem szakos
vezetőtanárát, az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszékének egyetemi oktatóját, a
2019-es Év tanárát kérdeztük.
https://kozepsuli.hu/kontaktorak-hatekonysagat-semmilyen-felulet-nem-tudjahelyettesiteni-interju-szabo-rolanddal-2019-es-ev-tanaraval-resz/

librarius.hu - 2020.03.25.
Lovász László: Fel kell készülni a szigorú intézkedések fellazítására is
A világ egyik vezető matematikusaként Elnök úr is foglalkozott olyan modellekkel,
amelyek a járványterjedéssel kapcsolatosak. Felhasználhatók ezek az eredmények, illetve
lesznek-e most újabbak? Igen, ez beleillik az ERC Synergy pályázatunk témájába,
amelyben a hálózatokat és azok dinamikáját vizsgáljuk. Itt a dinamika lehet akár magának
a járványnak a terjedése, a hálózat pedig az emberi kapcsolatok, érintkezések hálózata.
(…) Kapcsolatban vagyunk az ELTE Alkalmazott Analízis Tanszékéről Simon Péterrel, ő és
kollégái a hálózatos járványterjedéssel kapcsolatban értek már el korábban
eredményeket, Simon Péternek monográfiája is jelent meg a témában.
https://librarius.hu/2020/03/25/lovasz-laszlo-fel-kell-keszulni-a-szigoru-intezkedesekfellazitasara-is/
magyarnarancs.hu - 2020.03.25.
Digitális tanrend: magukra hagyott tanárok forradalmasíthatják az oktatást
„A kezelhetősége nagyon alacsony pontszámot kapott, illetve a használhatósága is
minimális. Ennek egy nagyon egyszerű oka van: a KRÉTA egy adminisztrációs rendszer,
nem erre találták ki” – mondja Horváth László, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének
adjunktusa, a felmérés elindítója. „A KRÉTA egy olyan nagy és komplex rendszer, amit
elsősorban a pedagógusok oldaláról használnak, és az egész országban működnie kell –
emlékeztet Molnár Attila. – Meggyőződésem, hogy jó dolog, ha van egy központi digitális
keretrendszer, de mint minden informatikai rendszeren, úgy ezen is lehet javítani” – teszi
hozzá.
https://magyarnarancs.hu/belpol/digitalis-oktatasra-atallas-tapasztalatok-128103
patikamagazin.hu - 2020.03.25.
Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél
Új kutatást publikáltak az ELTE kutatói az Alzheimer-kórról, az egyetem szakemberei
magyarázatot találtak arra, hogy miért gyakoribb az időskori betegség a nőknél – közölte
a ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatósága az MTI-vel.
https://www.patikamagazin.hu/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-azalzheimer-kor-a-noknel/

10.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken hosszabbítják
meg a szemesztert
A nagy egyetemek többségében zökkenőmentes az átállás a távoktatásra, nem várható a
vizsgák elhalasztása vagy a tanév meghosszabbítása. Az orvos- és a diplomás
ápolóképzésben ugyanakkor fel kellett függeszteni a gyakorlati képzést, ami nehezíti a
szemeszter sikeres teljesítését. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a koronavírusjárvány miatt nem kevesebb mint 17 ezer kurzust kell átállítani digitális munkarendre, ez
a hatalmas munka több mint 90 százalékban zökkenőmentesen történik Darázs Lénárd
általános rektorhelyettes tájékoztatása szerint.
https://10.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
További megjelenés:
-

-

-

-

medicalonline.hu - 2020.03.25.
Várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken hosszabbítják meg a
szemesztert
http://medicalonline.hu/cikk/varhatoan_az_egeszsegugyi_kepzeseket_nyujto_hely
eken_hosszabbitjak_meg_a_szemesztert
borsonline.hu - 2020.03.25.
Az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken várhatóan meghosszabbítják a
szemesztert
http://www.borsonline.hu/aktualis/az-egeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyekenvarhatoan-meghosszabbitjak-a-szemesztert/195572
civilhetes.net - 2020.03.25.
Várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken hosszabbítják meg a
szemesztert
https://www.civilhetes.net/varhatoan-az-egeszsegugyi-kepzeseket-nyujtohelyeken-hosszabbitjak-meg-a-szemesztert
13.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://13.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
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2.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://2.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
1.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://1.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
21.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://21.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
7.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken hosszabbítják
meg a szemesztert
https://7.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
18.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://18.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
19.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://19.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
4.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://4.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
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9.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://9.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
17.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://17.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
23.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://23.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
20.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://20.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
14.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://14.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
5.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://5.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
3.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://3.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
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6.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://6.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
16.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://16.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
12.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://12.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
11.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
origo.hu - 2020.03.25.
Meghosszabbíthatják a szemesztert az egészségügyi képzéseket nyújtó
helyeken
https://www.origo.hu/itthon/20200325-varhatoan-az-egeszsegugyi-kepzeseketnyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg-a-szemesztert.html
15.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://15.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
22.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
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8.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.25.
Felsőoktatás: várhatóan az egészségügyi képzéseket nyújtó helyeken
hosszabbítják meg a szemesztert
https://8.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200325/felsooktatas-varhatoan-azegeszsegugyi-kepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg
kozszolgalat.hu - 2020.03.25.
Magyar Nemzet - Koronavírus - Várhatóan az egészségügyi képzéseket
nyújtó helyeken hosszabbítják meg a szemesztert
https://kozszolgalat.hu/magyar-nemzet-koronavirus-varhatoan-az-egeszsegugyikepzeseket-nyujto-helyeken-hosszabbitjak-meg-szemesztert/
vg.hu - 2020.03.25.
Az egészségügyi képzéseknél meghosszabbíthatják a szemesztert
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/az-egeszsegugyi-kepzeseknelmeghosszabbithatjak-a-szemesztert-2138256/
behir.hu - 2020.03.25.
Meghosszabbíthatják a szemesztert az egészségügyi képzéseken
https://behir.hu/meghosszabbithatjak-a-szemesztert-az-egeszsegugyikepzeseken
nlc.hu - 2020.03.25.
A járvány miatt hosszabb lehet a szemeszter az egészségügyi képzésben
https://nlc.hu/csalad/20200325/koronavirus-egyetem-digitalis-tanrendhosszabb-szemeszter/
hirado.hu - 2020.03.25.
Az egészségügyi képzéseket nehezíti a leginkább a koronavírus
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/25/az-egeszsegugyi-kepzeseketneheziti-a-leginkabb-a-koronavirus
infostart.hu - 2020.03.25.
A gyakorlatigényes felsőoktatási képzéseknél lesznek fennakadások
https://infostart.hu/belfold/2020/03/25/a-gyakorlatigenyes-felsooktatasikepzeseknel-lesznek-fennakadasok
Jazzy Rádió – Déli Híradó - 2020.03.25.
Várhatóan meg kell hosszabbítani a szemesztert az egészségügyi képzéseket
nyújtó helyeken
24.hu - 2020.03.25.
Az orvosi egyetemeken valószínűleg hosszabb lesz a szemeszter a járvány
miatt

https://24.hu/kozelet/2020/03/25/az-orvosi-egyetemeken-valoszinuleghosszabb-lesz-a-szemeszter-a-jarvany-miatt/
24.hu - 2020.03.25.
Koronavírus: Egy kis segítség gyerekeknek a szociális izoláció idejére
A koronavírus-járványra reagálva gyerekeknek és fiataloknak szóló projektet indított az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete. Az intézmény pszichológusai és
orvosai azzal a céllal állították össze a programot, hogy megismerhessék a benne részt
vevők érzéseit és nehézségeit, melyekkel a jelenlegi szituációban meg kell küzdeniük –
olvasható a Facebook-oldalukon. Aki jelentkezik, annak hetente küldenek egy 10–15 perc
alatt kitölthető kérdőívet, valamint egy, az egyéni érdeklődésnek megfelelően
összeállított linkgyűjteményt.
https://24.hu/kozelet/2020/03/25/koronavirus-karanten-pszichologia-elte-ppk/
InfoRádió - Reggeli hírek 7:00 - 2020.03.25.
A koronavírus az emberek nagy többségénél nem okoz betegséget
A koronavírus az emberek nagy többségénél nem okoz betegséget, az ő szervezetük
szinte tünetmentesen küzd meg a kórokozóval, mondta az InfoRádió Aréna című
műsorában Kacskovics Imre immonológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja
azonban jelezte, a szakemberek azt egyelőre nem tudják megmondani, másoknál miért
eredményez súlyos betegséget.
Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja
Magyar Nemzet - 2020.03.27. (4. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
A partneregyetemek ugyanakkor lényegében minden esetben biztosítják – egy-két
tantárgy kivételével –, hogy a magyar diákok online formában be tudják fejezni a félévet.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) külföldön rekedt diákjai sem kötelesek
hazajönni, ők a fogadóintézményük szabályai és a helyben érvényes járványügyi
intézkedések betartása mellett továbbra is maradhatnak, ahol vannak, de számolniuk kell
azzal, hogy a célországban esetleg karanténba kerülnek.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.03.27
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok

https://magyarnemzet.hu/belfold/tovabb-tanulhatnak-a-kulfoldi-diakok7935980/
Hetek - 2020.03.27. (10,11. oldal)
Pragmatizmus van, elegancia nincs
Hack Péter egyetemi tanár, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi
Tanszékének tanszékvezetője a Heteknek elmondta, a rendkívüli jogrendnek többféle
formája van, attól függően, hogy milyen típusú veszély indokolja azt. „Az Alaptörvény 53.
cikkelye fogalmazza meg, hogy mikor kell veszélyhelyzetet hirdetni. Ebbe a körbe tartozik
az elemi csapás is. A kormány és a parlament nagyon helyesen úgy értelmezi, hogy a
mostani humán járvány is beletartozik ebbe a kategóriába” – mondta Hack Péter, aki
szerint egyértelmű, hogy különleges helyzetben különleges intézkedésekre van szükség.
Szabad Föld - 2020.03.27. (27. oldal)
Haragban a tükörrel
Szinte nincs olyan ember, aki elégedett lenne a testével, a fiatalok sokasága sem
rendelkezik megfelelő testképpel – írja a hirado.hu az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös kutatására
hivatkozva.
civilhirugynokseg.hu - 2020.03.27.
Koronavírus - együttműködés az autistákért
Az Autisták Országos Szövetsége, az ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának
szakértői és hallgatói, az Autizmus Alapítvány szakértői, a Bethesda Gyermekkórház
szakápolói és további autizmusban jártas szakértő együttműködésével egy közel 30 fős
stáb dolgozott együtt a www.aosz.hu/koronavírus weboldalon elérhető tájékoztató és
szakmai, módszertani támogatást nyújtó tartalmak fejlesztésén.
http://civilhirugynokseg.hu/koronavirus-egyuttmukodes-az-autistakert/
További megjelenés:
-

os.mti.hu - 2020.03.26.
Az Autisták Országos Szövetségének közleménye
weborvos.hu - 2020.03.26.
Az autisták számára különösen ijesztőek a változások
https://weborvos.hu/hirek/az-autistak-szamara-kulonosen-ijesztoek-avaltozasok-258292

-

-

-

-

medicalonline.hu - 2020.03.27.
Összefogott az autizmus szakma
http://medicalonline.hu/cikk/osszefogott_az_autizmus_szakma
weborvos.hu - 2020.03.21.
Segítség az autisták ellátásában járvány idején
https://weborvos.hu/hirek/segitseg-az-autistak-ellatasaban-jarvany-idejen258166
civilhirugynokseg.hu - 2020.03.24.
Összefogás az autista gyermek és felnőttek ellátásáért
http://civilhirugynokseg.hu/32636-2/
delmagyar.hu - 2020.03.23.
Segítik az autizmusban érintettek felkészítését a veszélyhelyzetre
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-autizmusban-erintettekfelkeszitese-a-veszelyhelyzetre-5558805/

infostart.hu - 2020.03.27.
Koronavírus – ez előtt még a tudósok is értetlenül állnak
Gyermekeknél szinte sohasem okoz súlyos megbetegedést a koronavírus, ennek okát
még a tudósok sem ismerik. Arról, hogy a fiatal és középkorú lakosság körében milyen
arányban várható súlyos fertőzés kialakulása, arról Müller Viktort, az ELTE TTK elméleti
biológus kutatóját kérdezte az InfoRádió.
https://infostart.hu/belfold/2020/03/27/koronavirus-ez-elott-meg-a-tudosok-isertetlenul-allnak
tudomanyplaza.hu - 2020.03.27.
Amiloid struktúra a fehérjék egy új téralkata
Szerintünk ez az amiloid struktúra nagy dolog, mégis alig beszélünk róla. Pedig
felfedezéssel kapcsolatban Perczel András egyetemi tanár, az MTA-ELTE
Fehérjemodellező Kutatócsoport vezetője megérdemel néhány szót. Először is,
térszerkezetnek nevezi a szaknyelv a molekulák küllemét és alakját, ami meghatározza a
használhatóságot. A molekuláknak és így a fehérjéknek is van szerkezetük, a megjelenésük
pedig perdöntő. A molekuláris evolúció 3-4 milliárd éve alatt a fehérjék folyamatosan
alakultak és változtak. Viszont mai tudásunk szerint ezalatt az idő alatt a téralkatra nézve
csupán csak két sikeres stratégia szerint tették ezt.
https://tudomanyplaza.hu/amiloid-struktura-a-feherjek-egy-uj-teralkata/

brandtrend.hu - 2020.03.26.
Online zajló programozásversenyt szervez a Neumann Társaság és az ELTE IK
Az ELTE Informatikai Karával együttműködésben a harmadik alkalommal hirdeti meg a
Nemes Tihamér Online Programozási Versenyt a Neumann Társaság. Az internetes
programozási verseny lebonyolítása a jelenlegi vészhelyzetben azért is fontos, mert a
Nemes Tihamér OKTV alkalmazói versenyének közös helyszínre meghirdetett döntőjét
épp a koronavírus miatt kellett lemondani.
http://brandtrend.hu/hir/2020/03/26/online-zajlo-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-es-az-elte-ik
További megjelenés:
-

-

-

-

-

hrportal.hu - 2020.03.26.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság és az ELTE IK
https://www.hrportal.hu/hr/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-es-az-elte-ik-20200326.html
itcafe.hu - 2020.03.26.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság és az ELTE IK
https://itcafe.hu/hir/njszt_verseny_2.html
startuponline.hu - 2020.03.26.
Iskolásoknak szerveznek online programozóversenyt
https://startuponline.hu/iskolasoknak-szerveznek-online-programozoversenyt/
infovilag.hu - 2020.03.26.
Online programozóverseny diákoknak
https://infovilag.hu/online-programozoversenyt-diakoknak/
bitport.hu - 2020.03.26.
Otthonról versenyezhetnek programozásból a hazai diákok
https://bitport.hu/otthonrol-versenyezhetnek-programozasbol-a-hazai-diakok

nyugat.hu - 2020.03.26.
Kihívás teljesítve: legényest járt "otthon" a Paragvári igazgatója
Gergácz Gábor, a Paragvári Utcai Általános Iskola igazgatója - aki nem mellesleg az ELTE
SEK Szökős Néptáncegyüttesében táncol - elfogadta a #legényesezzotthon kihívást az
iskola egyik tanulójától. A kihívást a Facebookon a Magyar Nemzeti Táncegyüttes indított
útjára. Az akcióval az otthonmaradás fontosságára és az otthoni gyakorlás lehetőségére
hívják fel a figyelmet. Fontos, hogy mindenki aki megteheti, most maradjon otthon! De
mi otthon is tudunk táncolni…

https://www.nyugat.hu/cikk/kihivas_teljesitve_legenyest_jart_otthon_a_es_fel
pestisracok.hu - 2020.03.26. 07:57:35
Hangulatosabb matematika órák jönnek ősztől
Komoly átalakuláson megy át a matematika oktatása a következő években: a cél, hogy a
tanulói terhek csökkenjenek, és a tananyag jobban megfeleljen a gyerekek életkori
sajátosságainak – minderről a Magyar Nemzetnek beszélt Csapodi Csaba, az ELTE TTK
Matematikatanítási és Módszertani Központ munkatársa, az új nemzeti alaptantervet
(NAT) kidolgozó munkacsoport matematika tantárgyért felelős tagja.
https://pestisracok.hu/hangulatosabb-matematika-orak-jonnek-osztol/
roadster.hu - 2020.03.26.
Ebből a vírusból nagyon sokat kell tanulnunk
Fontos, hogy a tudást minél szélesebb körben osszuk meg, ezért a koronavírus, COVID19 vírus hatásai kapcsán beszélgettünk Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértővel, a
Hintalovon Alapítvány alapítójával, Vásárhelyi Gábor kutatóval, az ELTE biológia-fizika
tanszék kutatócsoportjának tagjával, a CollMot társalapítójával és Kovács András Péterrel,
a Telekom marketingvezetőjével.
https://roadster.hu/ebbol-a-virusbol-nagyon-sokat-kell-tanulnunk/
24.hu - 2020.03.26.
Koronavírus: Így hatnak a reményt keltő gyógyszerek
Kedden két, nagyon is pozitív, reményt keltő hír jelent meg a koronavírus elleni
gyógyszerekkel kapcsolatban. (...) A két bejelentés értelmezésére Kacskovics Imre
professzort, az ELTE TTK dékánját, az Immunológiai Tanszék vezetőjét kértük. Nem
elhanyagolható a siker esélye „Békeidőben” a gyógyszerfejlesztés sok százmillió dollárt és
átlagosan egy évtizedet igénylő folyamat.
https://24.hu/tudomany/2020/03/26/koronavirus-gyogyszer-tudogyulladasmagyarorszag/
444.hu - 2020.03.26.
Barátságosabb matekórákat ígér az alaptantervet kidolgozó matematikus
A Magyar Nemzetnek beszélt az ősztől felmenőrendszerben életbe lépő újfajta
matematika oktatásról Csapodi Csaba, az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani
Központ munkatársa, az új nemzeti alaptantervet (NAT) kidolgozó munkacsoport
matematika tantárgyért felelős tagja.

https://444.hu/2020/03/26/baratsagosabb-matekorakat-iger-az-alaptantervetkidolgozo-matematikus
hírTV - Magyarország élőben - 2020.03.26.
Világszerte eddig közel félmillió koronavírusos megbetegedést regisztráltak
Megszólaló: Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Kar dékánja
https://hirtv.hu/video/234172
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.03.26.
Az ELTE elkészítette Magyarország bologságtérképét
Megszólaló: Oláh Attila egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Kar
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-26_16-3000&enddate=2020-03-26_16-42-00&ch=mr1

