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Észak-Magyarország - 2020.05.04. (5. oldal)
Kétélű fegyver az információ
A pályázat díjait egy együttműködési nyilatkozat keretében adták át, amelyet dr. Borhy
László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora és dr. Gál András Levente, a
Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője írt alá, a jövőbeni együttműködésről.
További megjelenés:
-

-

hirlevel.egov.hu - 2020.05.03.
Digitális Jólét Program Kiválósági Központ jön létre az ELTE-n
https://hirlevel.egov.hu/2020/05/03/digitalis-jolet-program-kivalosagi-kozpontjon-letre-az-elte-n/
boon.hu - 2020.05.05.
Kétélű fegyver az információ
https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/ketelu-fegyver-az-informacio-4229604/

medicalonline.hu - 2020.05.04.
A bezártság és a járvány utóhatásai
Hogyan reagálunk a járvány miatt elrendelt intézkedésekre? Kik fogadják el jobban a
maszkot, vagy az egymás közti távolság betartását, s miért nem érzi mindenki, hogy
veszélyes lehet rá, vagy szeretteire a vírus? Az ELTE pszichológusai egy ötezer fő
bevonásával készült felméréssel igyekeztek a kérdésekre választ adni.
http://medicalonline.hu/cikk/a_bezartsag_es_a_jarvany_utohatasai
boon.hu - 2020.05.03.
Több iskolánál indulnak az online nyelvvizsgák
Már több nyelvvizsgaközpont is megkapta az akkreditációt, hogy online vizsgáztathat: az
iTOLC, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft., az Euroexam Vizsgaközpont és a TIT
Nyelvvizsgaközpont.
https://boon.hu/vezeto-hirek/tobb-iskolanal-indulnak-az-online-nyelvvizsgak-4216503/
További megjelenés:

-

Ripost - 2020.05.06. (15. oldal)
Amit az online nyelvvizsgáról tudni érdemes

delmagyar.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
Új kutatásukban az alvó agy aktivitása és a kognitív leépülés között találtak összefüggést
az ELTE Etológia Tanszékének kutatói. A vizsgálat megállapította, hogy a kutyák esetén is
rosszabb tanulási képességekkel jár az EEG-vel mérhető „alvási orsók” megnövekedett
frekvenciája, amit korábban embereknél a demencia megjelenésével hoztak kapcsolatba.
https://www.delmagyar.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-6413853/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

kemma.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.kemma.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-azalvo-agy-aktivitasa-2335758/
veol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.veol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-3751548/
duol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.duol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-3578265/
heol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.heol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2407953/
teol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.teol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2379165/
bama.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.bama.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2457627/
szoljon.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.szoljon.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2342232/
zaol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.zaol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-4142916/
kisalfold.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.kisalfold.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-azalvo-agy-aktivitasa-7567203/
beol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.beol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2671371/
szon.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://szon.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvo-agyaktivitasa-3874677/
baon.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.baon.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2650173/
sonline.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.sonline.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-2672391/
feol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://www.feol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-3975735/
vaol.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása

-

-

-

-

-

-

-

https://www.vaol.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvoagy-aktivitasa-3949599/
boon.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://boon.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvo-agyaktivitasa-4226055/
haon.hu - 2020.05.03.
Romló tanulási képességeket jelezhet az alvó agy aktivitása
https://haon.hu/egyperces/romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-az-alvo-agyaktivitasa-4009833/
hazipatika.com - 2020.05.03.
Meglepő felfedezés a kutyákról
https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutyaegeszseg/meglepo_f
elfedezes_a_kutyakrol/20200430112852
szimpatika.hu - 2020.05.02.
Demenciát jelezhet az alvó agy aktivitása
https://szimpatika.hu/cikkek/9025/demenciat-jelezhet-az-alvo-agy-aktivitasanakcsokkenese
origo.hu - 2020.05.01.
Meglepő dolgot figyeltek meg az alvó agyban magyar kutatók
https://www.origo.hu/tudomany/20200501-az-alvo-agy-aktivitasa-romlotanulasi-kepessegeket-jelezhet.html
index.hu - 2020.04.30.
Leépülést jelezhet az alvó agy aktivitása az állatoknál
https://index.hu/techtud/2020/04/30/kutya-kognitiv-kepessegek-agymukodesalvas-kutatas/
karpatinfo.net - 2020.05.05.
Meglepő dolgot figyeltek meg az alvó agyban magyar kutatók
https://www.karpatinfo.net/tudomany/meglepo-dolgot-figyeltek-meg-az-alvoagyban-magyar-kutatok-200039022

index.hu - 2020.05.03.
A teljes Iskolatévé, az összes érettségi előadással
Március 23-tól hat héten át tartottak matematika, történelem, valamint magyar nyelv és
irodalom órákat az Indexen Csapodi Csaba, az ELTE oktatója, Repárszky Ildikó és Kovács
Péter, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai.

https://index.hu/belfold/2020/05/03/iskolateve_osszes_adas_matematika_magyar_nyelv_
irodalom_tortenelem_erettsegi_felkeszito_temakorok/
zaol.hu - 2020.05.03.
Magyar-horvát király is lehetett volna Zrínyi Miklós
Az angolok még életében, 1664-ben – röviddel a halála előtt – terjedelmes életrajzot
jelentettek meg róla. A 168 oldalt kitevő kiadvány 1987 óta magyarul is hozzáférhető,
köszönhetően az ELTE régi magyar irodalomtörténeti tanszéke akkori négy hallgatójának.
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyar-horvat-kiraly-is-lehetett-volna-zrinyimiklos-4135857/
További megjelenés:
-

Zalai Hírlap - 2020.05.02. (9. oldal)
Magyar-horvát király is lehetett volna

Kossuth Rádió - Krónika 12:00 - 2020.05.03
Holnap kezdődik az érettségi
Megszólaló: Csapodi Zoltán igazgató, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-03_12-0100&enddate=2020-05-03_12-45-00&ch=mr1
m1 - Esély - 2020.05.04.
Könnyen érthető telefonos információs csomag segíti az autistákat a koronavírusjárvány idején
A mostani időszakot elmagyarázó, a gyakorlati életet segítő információs anyagok
elkészítésében, és a DATA Programban is együttműködött az Autizmus Alapítvány, és az
Autisták Országos Szövetsége, valamint az ELTE kutatócsoportja.
Megszólalók: Őszi Tamásné szakmai vezető, Autizmus Alapítvány; Kővári Edit elnök,
Autisták Országos Szövetsége
https://mediaklikk.hu/video/esely-2020-04-04-i-adas/
Vasárnapi Blikk - 2020.05.02. (5. oldal)
Alszanak és tanulnak a kamaszok otthon
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai kara felmérte, hogy
mivel töltik a kamaszok egész napjukat azóta, hogy az iskolák bezártak, és kijárási
korlátozások vannak. Ami biztosan állítható, hogy a 11–18 év közötti korosztály rendesen

kialussza magát ezekben a napokban. (…) A #Maradjotthon – hogy bírod? Projektbe a
világ több egyeteme bekapcsolódott, és az ELTE kutatói által kidolgozott módszertannal
segítik a kamaszokat a járvány idején is.
További megjelenés:
-

-

kanizsaujsag.hu - 2020.05.02.
Tudásbővítés az otthonokban – a szakember tanácsai V.
https://kanizsaujsag.hu/hir/202005/tudasbovites-az-otthonokban-a-szakembertanacsai-v
divany.hu - 2020.04.30.
Így hat a járvány a kamaszok lelki egészségére
https://divany.hu/szuloseg/2020/04/30/kamaszok-lelki-egeszseg-jarvany/

Vas Népe - 2020.05.02. (1,3. oldal)
Így búcsúznak
Elmaradtak a ballagások az idén. A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben
hirdetett korlátozások miatt nem tartották meg a végzősök búcsúztatását a
középiskolákban. (...) Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Bolyongás a RoxBolyban címmel tett közzé arcokra mosolyt csaló videót az iskola
tanárainak és diákjainak üzeneteként az elmaradt ballagásra.
eduline.hu - 2020.05.02.
Online záróvizsga vagy szigorúan szabályozott, de személyes diplomavédés? Így
döntöttek az egyetemek
Az ELTE-n online záróvizsgák lesznek, ahogyan a Debreceni Egyetemen is kizárólag online
vizsgákat szerveznek.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200430_egyetemi_zarovizsgak
elteonline.hu - 2020.05.02.
280 éve hagyomány a Szőlő Jövésnek Könyve
Az elmúlt több mint egy évtizedben hagyománnyá vált, hogy a Szőlő Jövésnek Könyveprogramsorozat részeként megrendezik a Szőlő és klíma konferenciát, ami egy olyan
interdiszciplináris tanácskozás, melynek ötletgazdája – a ma is szervezői tevékenységet
vállaló – dr. habil. Puskás János, az ELTE szombathelyi Földrajzi Tanszékének nyugalmazott
főiskolai tanára, szervezőgardájának másik két fő tagja pedig Németh László, a Kémiai
Tanszék oktatója, valamint Zentai Zoltán, a Földrajzi Tanszék mestertanára.

http://elteonline.hu/savaria/2020/05/02/280-eve-hagyomany-a-szolo-jovesnek-konyve/
hvg.hu - 2020.05.02.
Milyen hangokat adjon ki egy robot, hogy megértsük, mit "érez"?
Hatszáz mesterséges hangot hoztak létre az ELTE kutatói, miközben arra keresték a
választ, hogyan fejezhet ki érzelmeket egy gép. A kérdés nemcsak tudományosfantasztikus filmek kedvelőinek lehet érdekes.
https://hvg.hu/tudomany/20200502_robot_erzelemkifejezes_hangok_elte_etorobotika
További megjelenés:
-

-

Pesti Hírlap - 2020.04.30. (5. oldal)
600 mesterséges hangot csináltak a kutatók
raketa.hu - 2020.05.05.
Érzelemkifejező robotok fejlesztésén dolgoznak az ELTE és a BME kutatói
https://raketa.hu/erzelemkifejezo-robotok
Szabad Föld - 2020.05.08. (39. oldal)
Ébredő intelligencia

index.hu - 2020.05.02.
Szereti vagy utálja az online miséket? Most elmondhatja!
A járvány miatt megváltozott az emberek mindennapja, így vallásos élete is: az ELTE
csapata pedig pont ennek a hatását méri fel egy kutatásban. A kutatáshoz online
kérdőívek segítségével nézik meg azt, hogy a vallási élet tagjai hogyan élik meg a járvány
által kialakult helyzetet.
https://index.hu/belfold/2020/05/02/a_legfontosabb_hirek_a_koronavirusrol_majus_2an_szombaton/szereti_vagy_utalja_az_online_miseket_most_elmondhatja/
További megjelenés:
-

-

reformatus.hu - 2020.05.01.
Hitélet járvány idején
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hitelet-jarvany-idejen/
vasarnap.hu - 2020.05.05.
Hitélet a járvány idején
https://vasarnap.hu/2020/05/05/hitelet-a-jarvany-idejen/

index.hu - 2020.05.02.
Az űrben senki sem hallja, ha köhögsz
Húsz európai kutatócsoport, a világ minden tájáról több mint 1200 kutató dolgozik a
tudományos együttműködésben, Magyarországon az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem
és a Wigner Fizikai Kutatóközpont vesz részt a közös munkában – amit most a járvány
elég komoly mértékben akadályoz, elég ha csak azt nézzük, hogy a pandémiában
leginkább érintett két ország, Olaszország és az Egyesült Államok ad otthont a LIGO-Virgo
hardvereinek.
https://index.hu/techtud/2020/05/02/nemzetkozi_kutatasok_a_virus_arnyekaban/
rockstar.hu - 2020.05.02.
Mert a tavaszillatról azért nem maradhatsz le!
Hála és hurrá tehát az első körben újranyitó mesebirodalmak egyikének, az ELTE
Füvészkertnek, akik immár tárt kapukkal várják a látogatókat. Persze mivel a vírushelyzet
még nem múlt el teljesen, ezért a belépést maximum 400 emberre korlátozzák, vagyis
naponta ennyien grasszálhatunk a Pál utcai fiúkat is ihlető vadregényes, fővárosi
esőerdőben – a belépés pedig a fent említett ok miatt regisztrációköteles.
https://www.rockstar.hu/koncertajanlok/mert-a-tavaszillatrol-azert-nem-maradhatsz-le
További megjelenés:
-

Józsefváros - 2020.04.28. (4. oldal)
Újra látogatható a Füvészkert
Életképek - 2020.05.04. (18. oldal)
Újra látogatható a Füvészkert

Marie Claire - 2020.05.01. (86,87,88,89. oldal)
Élhetek-e zöld életet, ha nem vagyok gazdag?
Antal Miklós ökológiai közgazdász, az ELTE humánökológia mesterszakának oktatója
megfordítja az eredeti kérdésfelvetésünket: vajon jómódúként lehet-e zöld életet élni? „Az
adatok azt mutatják, hogy akinek több pénze van, annak nagyobb a környezeti hatása” mondja.
Ajkai szó - 2020.05.01. (1,6. oldal)
Az ajkai tudós is részt vesz a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében
Ajkai származású kutató is tagja annak a csoportnak, amely előrehaladott kísérleteket
folytat a vírus elleni vakcina kifejlesztésében. A kutató 1983 óta, él az Egyesült Államokban,

jelenleg Pittsburgben. (...) Ott legnagyobb hatást rám biológia tanárom és
osztályfőnököm, Binder Imre tette és így lettem biológia szakos hallgató az ELTE TTK-n.
boon.hu - 2020.05.01.
Milyen irányba haladunk? Mit hozhat az automatizáció?
Érdekes kérdés, hogy az ünnep változása vajon leképezi-e azt a folyamatot is, ami a
munkaerőpiacon ment végbe az utóbbi bő száz év során. – A munka ünnepének ma már
nincs jelentősége – véli Csepeli György szociálpszichológus, az ELTE és a Miskolci Egyetem
oktatója.
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/amikor-nem-kin-a-munka-4221060/
divany.hu - 2020.05.01.
6 kérdés, amit naponta érdemes feltenni magadnak a járvány idején
Mennyire alakultak át a közösségimédia-használati szokásaink a járvány kirobbanása óta?
Hogyan segít a különböző digitális felületek használata a krízissel való megküzdésben?
Ezeknek a fő kérdéseknek igyekeznek most utánajárni az ELTE-PPK Szociálpszichológia
Tanszékének munkatársai.
https://divany.hu/eletem/2020/05/01/koronavirus-napi-kerdesek/
elteonline.hu - 2020.05.01.
Szeretem az ELTE-t mert… 33. – Interjú Baló Tímeával, az ELTE Online fotós
koordinátorával
Baló Tímea jelenleg az ELTE Természettudományi Karának elsőéves vegyész mesterszakos
hallgatója, az ELTE Online csapatát alapszakos tanulmányai megkezdésétől fogva erősíti.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/01/szeretem-az-elte-t-mert-33-interju-balotimeaval-az-elte-online-fotos-koordinatoraval/
elteonline.hu - 2020.05.01.
Jessup: idén a világ 3. legjobbja az ELTE csapata
A tavalyi győzelem után nagy nyomást, ugyanakkor komoly motivációt is megélhettek az
ELTE jogászai: a címvédés reményét. Idén a járványhelyzetre való tekintettel szóbeli
forduló nélkül, az írásbeli beadványok alapján alakították ki a végső sorrendet a Jessup
Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/05/01/jessup-iden-a-vilag-3-legjobbja-az-eltecsapata/

elteonline.hu - 2020.05.01.
„Amikor bent vagyok a szorítóban, mintha egy másik dimenzióban lennék” – interjú
Rozgonyi Áronnal, a BEAC ökölvívójával
Azt mondták, hogy a küzdősportok nagyon jók fogyás szempontjából, de nem csak emiatt
kezdett érdekelni. Gondoltam, kipróbálom. Így kezdtem el, végül itt is ragadtam. Azóta
már 5. éve, hogy bokszolok. Az ELTE-n volt lehetőség kreditért sportolni, amelyek között
volt az ökölvívás is.
http://elteonline.hu/sport/2020/05/01/mikor-bent-vagyok-a-szoritoban-mintha-egymasik-dimenzioban-lennek-interju-rozgonyi-aronnal-a-beac-okolvivojaval/
index.hu - 2020.05.01.
Segítsen magyar kutatóknak rájönni, miért (nem) tartjuk be a társas távolságtartás
szabályait!
Számos kormány a társas távolságtartás növelését célzó intézkedésekkel törekszik a vírus
terjedésének csökkentésére, kisebb-nagyobb mértékben. Ezért is létfontosságú
megérteni, hogy egyes emberek miért hajlamosabbak ezen intézkedések betartására,
mint mások. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja egy nagy volumenű
tanulmány révén kívánja megválaszolni ezt a kérdést.
https://index.hu/techtud/2020/05/01/koronavirus_tavolsagtartes_kutatas/
További megjelenés:
-

drivemebaby.hu - 2020.05.06.
Segítsünk kideríteni, miért nem tartjuk be a társas távolságtartás szabályait
https://drivemebaby.hu/koronavirus-covid19-tarsas-tavolsagtartas-socialdistancing/

magyarnemzet.hu - 2020.05.01.
A magyarság és a magyar szókincs nyomában
Gombocz Zoltán nyelvtörténeti munkáinak és szellemi örökségének hatását a mai napig
érezni lehet. Emléke előtt számos jelentős kutatói műhely különböző módokon tiszteleg,
jelezve munkásságának fontosságát. (...) Gombocz 1934-től a bölcsészeti kar dékánja volt.
Nevének emlékét őrzi az Eötvös Loránd Tudományegyetem Múzeum körúti
épületcsoportja közül az A épületében, a földszinti 47-es előadóterem, a Gombocz-terem,
ahol emléktábla is áll tiszteletére.
https://magyarnemzet.hu/kultura/a-magyarsag-es-a-magyar-szokincs-nyomaban8063015/

octogon.hu - 2020.05.01.
Ember–Környezet Tranzakció Intézettel bővül az ELTE
Az intézményt Dúll Andrea környezetpszichológus vezeti majd. Az ELTE PPK-n Dúll Andrea
vezetésével, a kar nyolcadik intézeteként létre jött az Ember–Környezet Tranzakció Intézet
(EKTI). Az új Intézet megalapításáról az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a
2020. április 16-án zárult levélszavazással döntött.
http://www.octogon.hu/epiteszet/uj-intezettel-bovul-az-elte-ppk-amely-az-ember-eskornyezetenek-kapcsolatat-vizsgalja/
tani-tani.info - 2020.05.01.
Digitális oktatás romatelepen élők életében
Feltételezésünk szerint a gyerekeknek otthon kevésbé állnak rendelkezésre a tanuláshoz
megfelelő körülmények, az érdemi tanulást korábban szinte csak az iskolában végezték a
tanárok segítségével. A digitális munkarend kezdetével a Bagázs Közhasznú Egyesület és
az ELTE PPK együttműködésével létrejött kutatási projekt keretében kezdtük vizsgálni ezt
a helyzetet.
http://www.tani-tani.info/digitalis_oktatas_romatelepen_elok_eleteben
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.05.01.
A koronavírus-járvány miatt idén hagyományos módon nem tarthatóak meg a
ballagások
Megszólaló: Csapodi Zoltán igazgató, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-01_07-0000&enddate=2020-05-01_09-10-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Felfedező - a gazdaságról - 2020.05.01.
Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat kapott Zsakó László
Megszólaló: Zsakó László egyetemi docens, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-01_14-3400&enddate=2020-05-01_15-10-00&ch=mr1
divany.hu - 2020.04.30.
Hiánypótló ingyenes hanganyagokkal segít az ELTE, hogy jobban legyél
„A stressz egyáltalán nem káros, önmagában nagyon is életszerű” – mondja Varga Katalin,
az ELTE-PPK Affektív Pszichológia Tanszékének vezetője. Az MTA doktora szerint azonban

a stressz mellé mindenképpen fontos, hogy legyenek olyan időszakok is, amikor
biztonságban vagyunk, megnyugszunk, és teljesen átadjuk magunkat a pihenésnek.
https://divany.hu/eletem/2020/04/30/varga-katalin-interju/
elteonline.hu - 2020.04.30.
ELTE Playlist Track #03: Caesar’s Bread – „Alter? Azt jelenti, bármi belefér”
Az ELTE Online új sorozatot indít a mostani szokatlan időszak könnyítésének céljából. Az
ELTE Playlist témája: az ELTE-hez köthető feltörekvő és már a siker kapuján kopogtató
zenekarok.
http://elteonline.hu/kultura/2020/04/30/elte-playlist-track-03-caesars-bread-egyosztalykaracsonyon-eljatszottuk-a-the-killers-runaways-cimu-szamat-ami-elegszornyure-sikeredett/
index.hu - 2020.04.30.
A legjobb tippek és trükkök a matekérettségihez
Az utolsó órán már nem lesz elmélet, sem feladatmegoldás. Csapodi Csaba, az ELTE
oktatója megosztja veletek a legfontosabb vizsgázási praktikákat: ezek a legjobb tippek
és felkészülési javaslatok a keddi érettségi előtt.
https://index.hu/belfold/2020/04/30/iskolateve_erettsegi_matematika_tizedik_ora_vizsga
zasi_praktikak/
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.04.30.
Hasznos trükkök a matekérettségihez - Iskolatévé, érettségi felkészítő:
matematika 10/10
https://index.hu/video/2020/04/30/iskolateve_erettsegi_matematika_tizedik_ora_ti
ppek/

magyarnemzet.hu - 2020.04.30.
Torzított koponyák Mözsön
A hun támadások következtében megkezdődő népmozgások többször is Pannónia
népességének drasztikus átalakuláshoz vezettek. Egy ilyen, többféle kulturális és etnikai
eredetű közösség formálódását figyelték meg a Tolna megyei Mözs népvándorlás kori
temetőjének kombinált régészeti, izotópos és fizikai antropológiai vizsgálata során – az
ELTE kutatócsoportjának tanulmánya tegnap jelent meg a rangos PLOS One folyóiratban.
https://magyarnemzet.hu/mozaik/torzitott-koponyak-mozson-8062691/

További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

Ripost - 2020.05.06. (4. oldal)
UFO-szerű koponyákra bukkantak Magyarországon
24.hu - 2020.05.05.
Eltorzított magyarországi koponyák árulkodnak Róma bukásának koráról
https://24.hu/tudomany/2020/05/05/mozs-icsei-dulo-magyarorszag-regeszetokor/
origo.hu - 2020.05.04.
Földönkívüli-szerű koponyákat fedeztek fel egy magyar temetőben
https://www.origo.hu/tudomany/20200504-tobb-ezer-eves-deformaltkoponyakat-talaltak-egy-magyar-temetoben.html
Blikk - 2020.05.06. (5. oldal)
Eltorzított koponyákra bukkantak Szekszárdnál
karpatinfo.net - 2020.05.06.
Földönkívüli-szerű koponyákat fedeztek fel egy magyar temetőben
https://www.karpatinfo.net/szines/foldonkivuli-szeru-koponyakat-fedeztek-felegy-magyar-temetoben-200039127
femcafe.hu - 2020.05.05.
Mintha földönkívülieké lenne: Érdekes koponyákat találtak egy magyar
temetőben
https://www.femcafe.hu/cikkek/utazas/regeszeti-leletek-koponyak-magyartemeto-deformalodott-fej-elte
civilhetes.net - 2020.05.05.
Földönkívüli-szerű koponyákat fedeztek fel egy magyar temetőben
https://www.civilhetes.net/foldonkivuli-szeru-koponyakat-fedeztek-fel-egymagyar-temetoben
blikk.hu - 2020.05.05.
Eltorzított koponyákra bukkantak Szekszárdnál! V. századi temetőt tártak fel,
félszáz „ufófej” bukkant elő
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/eltorzitott-koponyakra-bukkantakszekszardnal-v-szazadi-temetot-tartak-fel/mvcvq55

miskolcinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
Bódis József azt mondta, hogy a napokban publikált, az ENSZ fenntartható fejlődési céljai
alapján összeállított világrangsorán 85 ország 766 egyeteme között hat magyarországi

egyetem - a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mellett új
szereplőként a Debreceni Egyetem, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, a
Pécsi Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem - szerepel.
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_a_ra
ngos_felsooktatasi_listara/230574/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

debreceninapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult
_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
kecskemetinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerul
t_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
siofokinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel
_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_keru
lt_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
veszpreminapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult
_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
kaposvarinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult
_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
bajainapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_a
_rangos_felsooktatasi_listara/230574/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szekesfehervarinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_
kerult_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_keru
lt_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
szolnokinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_f
el_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
szombathelyinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_ke
rult_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
tatabanyainapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerul
t_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
gyorinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_
a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
pecsinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_
a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
bonyhadinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_
fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
egrinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_a_
rangos_felsooktatasi_listara/230574/

-

-

-

-

-

-

-

-

komloinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel
_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
budapestinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult
_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_ke
rult_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
bekescsabainapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_ker
ult_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
mohacsinapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_f
el_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_ker
ult_fel_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
papainapilap.hu - 2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.papainapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_
a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/
soproninapilap.hu -2020.04.30.
Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Bodis__ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_f
el_a_rangos_felsooktatasi_listara/230574/

nepszava.hu - 2020.04.30.
Kevesen döntöttek az érettségi elhalasztása mellett - mutatjuk a menetrendet
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium vezetőtanára és a Magyartanárok
Egyesületének elnöke, Arató László életkora miatt nem jár be az iskolába és az érettségi

lebonyolításában sem fog részt venni, ugyanakkor diákjai körében mást tapasztal, mint
amit a Népszava felmérése mutatott.
https://nepszava.hu/3076393_kevesen-dontottek-az-erettsegi-elhalasztasa-mellettmutatjuk-a-menetrendet
pestihirlap.hu - 2020.04.30.
Online ballagnak a diákok országszerte
Máshol is tervezik, hogy a kijárási korlátozások után fognak búcsúbulit tartani, például az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában, amelynek végzős osztályfőnöke szerint az online
ballagással sem lehet kárpótolni a diákokat a kimaradt élményekért.
https://pestihirlap.hu/2020/04/30/online-ballagnak-a-diakok-orszagszerte/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.04.30.
Videón búcsúzkodtak a tanárok: online ballagást tartottak a legtöbb
középiskolában
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/videon-bucsuzkodtak-a-tanarok-onlineballagast-tartottak-a-legtobb-kozepiskolaban/
blikk.hu - 2020.04.30.
Rendhagyó, online ballagást tartottak a legtöbb középiskolában
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/online-ballagast-tartottak-a-legtobbkozepiskolaban/er9rmkb
veol.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
https://www.veol.hu/orszag-vilag/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjaka-diakokat-3746514/
kisalfold.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat-7558200/
delmagyar.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat-6405129/
vg.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat

-

-

-

-
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-

-

-

-

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat-2221530/
atv.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
http://www.atv.hu/belfold/20200430-elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat
infostart.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
https://infostart.hu/belfold/2020/04/30/elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat
budapestinapilap.hu - 2020.04.30.
Koronavírus - Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Elmaradnak_a_ballagasok__online_bucsuztatjak_a_diakokat/230608/
lokal.hu - 2020.04.30.
Idén elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
https://www.lokal.hu/2020-04-iden-elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat/
origo.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a hagyományos ballagások, online búcsúztatják a diákokat
https://www.origo.hu/itthon/20200430-elmaradnak-a-ballagasok-onlinebucsuztatjak-a-diakokat-a-koronavirus-miatt.html
portfolio.hu - 2020.04.30.
Koronavírus: elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat
Magyarországon
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200430/koronavirus-elmaradnak-aballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-magyarorszagon-429162
24.hu - 2020.04.30.
Elmaradnak a ballagások, de van, ahol később meg akarják tartani az
ünnepséget
https://24.hu/belfold/2020/04/30/koronavirus-ballagas-oktatas-iskola-elmaradonline-bucsuztatas-bepotol/
hiros.hu - 2020.04.30.
Online ballagtak a diákok
https://hiros.hu/kultura/oktatas/online-ballagtak-a-diakok
RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.04.30.
Online ballagást tartottak a legtöbb középiskolában

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-04-30-c_12620569
ujszo.com - 2020.04.30.
Hosszútévfutás a (vég)romlásba?
Ez a Föld eltartó- és tűrőképességét kijátszó életvitel vezetett végső soron a klímakrízishez
is. Illetve ahhoz, hogy elszabadultak a természet sokrétűségét, a civilizációnkat romboló
folyamatok; mára így ijesztő módon közel jutottunk a visszafordíthatatlan helyzetek
billenőpontjaihoz. Világunk hosszútévfutásának jeleiről és gondjairól Dr. Szinetár Csaba
biológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Központjának oktatójával
beszélgettünk.
https://ujszo.com/panorama/hosszutevfutas-a-vegromlasba
Bors - 2020.05.05. (20. oldal)
Koponyákat fedeztek fel
Ezek a leletek arról árulkodnak, Európa hogyan alakult át látványosan a Római Birodalom
szétesése után és ez milyen társadalmi változásokhoz vezetett. Ennek egyik bizonyítékát
az ELTE régészei tárták fel egy nemzetközi projekt során. Az ötödik század folyamán
Eurázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában furcsa gyakorlatokat alkalmaztak, amelyek
drámai módon meghosszabbították a fej alakját.
Népszava - 2020.05.05. (1,2. oldal)
Tétel, kesztyű, maszk
Alapvetően jó feladatokról, időben is megoldható, helyenként problémás, ügyetlen
kérdésfeltevésekről számolt be lapunknak Schiller Mariann, a Magyartanárok
Egyesületének tagja, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló
Gimnázium vezetőtanára.
Új Néplap - 2020.05.05. (6. oldal)
Online számonkérésre készülnek
A vonatkozó kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet idején elektronikus vizsgáztatásra
jelenleg az iTOLC Nyelvvizsgaközpont, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft., az Euroexam
Vizsgaközpont, valamint a TIT Nyelvvizsgaközpont jogosult.

jochapress.hu - 2020.05.05.
Dr. Szabó „Torony” Attila: a fejlődés útja a folyamatos tanulás
Miközben az ELTE-n ötödik éve tart előadásokat a rekreáció, sportmenedzser és
edzőképzés hallgatóinak Prof. Dr. Köteles Ferenc tanszékén, négy éve működteti
Ráckevén a Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesületet, melynek elnöke dr. Borkovits Margit.
http://jochapress.hu/dr-szabo-torony-attila-fejlodes-utja-folyamatos-tanulas/
További megjelenés:
-

xlsport.hu - 2020.05.05.
Dr. Szabó „Torony” Attila: a fejlődés útja a folyamatos tanulás
https://www.xlsport.hu/dr-szabo-torony-attila-a-fejlodes-utja-a-folyamatostanulas/

nepszava.hu - 2020.05.05.
Élete végéig börtönbe kerülhet Szilágyi István gyilkosa
A színművészt a gyanú szerint saját fia verte agyon, aki éppen felfüggesztett
szabadságvesztését töltötte, apja korábbi bántalmazása miatt. (…) Életfogytiglant kaphat
Szilágyi István gyilkosa, rengeteg a súlyosbító körülmény - írja a 168 Óra, Ambrus Istvánra,
az ELTE jogi karának docensére hivatkozva.
https://nepszava.hu:443/3076878_elete-vegeig-bortonbe-kerulhet-szilagyi-istvangyilkosa
További megjelenés:
-

-

-

168ora.hu - 2020.05.04.
Életfogytiglant kaphat Szilágyi István gyilkosa, rengeteg a súlyosító
körülmény - mondja a szakértő
https://168ora.hu/itthon/bunugy-jog-szilagyi-istvan-184941
bumm.sk - 2020.05.04.
Akár életfogytiglant is kaphat Szilágyi István gyilkosa
https://www.bumm.sk/turmix/2020/05/04/akar-eletfogytiglant-is-kaphat-szilagyiistvan-gyilkosa
nyugatifeny.hu - 2020.05.04.
Életfogytiglant is kaphat Szilágyi István gyilkosa
http://nyugatifeny.hu/2020/05/04/eletfogytiglant-is-kaphat-szilagyi-istvangyilkosa

-

-

-

-

24.hu - 2020.05.04
Akár életfogytiglant is kaphat Szilágyi István fia
https://24.hu/belfold/2020/05/04/szilagyi-istvan-eletfogytiglan-emberoles-jog/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.04
Életfogytiglant is kaphat Szilágyi István fia
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/eletfogytiglant-is-kaphat-szilagyi-istvanfia/
nepszava.hu - 2020.05.04
Élete végéig börtönbe kerülhet Szilágyi István gyilkosa
https://nepszava.hu/3076878_elete-vegeig-bortonbe-kerulhet-szilagyi-istvangyilkosa
Színes Ász - 2020.05.06. (1,7. oldal)
Diliházban végzi a gyilkos fiú

elteonline.hu - 2020.05.04.
Szeretem az ELTE-t, mert… 34. – Interjú Szilák Flórával, az EO Tudomány rovat
vezetőjével
Az ELTE Online Tudomány rovatának kiemelt felelőssége van abban, hogy a hallgatók ki
tudjanak tekinteni a szakterületükről, illetve tudományközi kommunikáció jöjjön létre.
Ezúttal Szilák Flóra, a rovat vezetője osztja meg velünk gondolatait.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/04/szeretem-az-elte-t-mert-34-interju-szilakfloraval-az-eo-tudomany-rovat-vezetojevel/
elteonline.hu - 2020.05.04.
Önbizalmatlanságunk nyomában 1-2. rész – az ELTE Karrierközpont szervezésében
Limpár Imre ezúttal egy négyrészes előadássorozatban beszél az önbizalmatlanság
kérdéséről, amely a 2019-ben megálmodott és a Karrierközponttal közösen megvalósított
sorozatok részét képezi. A 400-500 fős teltházas előadásokat követően a jelen helyzetre
tekintettel a Központ hivatalos Youtube-csatornáján keresztül tekinthető meg az előadás,
saját kanapénk kényelmében.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/04/onbizalmatlansagunk-nyomaban-1-2-resz-azelte-karrierkozpont-szervezeseben/
elteonline.hu - 2020.05.04.
ELTE Sikerek – Pléh Csaba pszichológus, nyelvész előadása
Jubileumi, 15. előadásához ért az ELTE Alumni szervezésében zajló ELTE Sikerek
előadássorozat, melyben ezúttal az Egyetem egyik régi hallgatója, egyben tanára mesélt

arról, hogyan egyengette útját az Eötvös Loránd Tudományegyetem sikereinek
elérésében, és felidézi egyetemünkhöz köthető legszebb emlékeit is.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/04/elte-sikerek-pleh-csaba-pszichologus-nyelveszeloadasa/
famiily.hu - 2020.05.04.
Mi az? Bár a karantén óta többet csinálják a férfiak, a nők szerint még mindig nem
eleget
A vírus előtt a családok több emberre számíthattak a gyerekekkel kapcsolatos
teendőkben, többségük a nagyszülőkre, kisebb hányaduk más családtagra. Fizetett
segítséget nagyon kevesen vettek igénybe. A bevezetett intézkedések óta számottevően
visszaesett mind a három külső segítség (nagyszülők esetében a korábbi egyharmadára,
más családtag a felére, fizetett segítség az ötödére).
https://famiily.hu/mi-az-bar-a-karanten-ota-tobbet-csinaljak-a-ferfiak-a-nok-szerintmeg-mindig-nem-eleget/
gondola.hu - 2020.05.04.
Közzétették az MTA idei díjazottjainak névsorát
Buczolich Zoltán, az ELTE TTK egyetemi tanára a valós analízis, ergodelmélet és dinamikus
rendszerek terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, hosszú évek óta
nyitott problémák megoldása és kiváló oktatási tevékenysége elismeréseként részesült a
kitüntetésben.
https://gondola.hu/hirek/254613-Kozzetettek_az_MTA_idei_dijazottjainak_nevsorat.html
További megjelenés:
-

-

-

infostart.hu - 2020.05.04.
Közzétették az MTA idei díjazottjainak névsorát
https://infostart.hu/tudomany/2020/05/04/kozzetettek-az-mta-ideidijazottjainak-nevsorat
magyarnemzet.hu - 2020.05.04.
Közzétették az MTA idei díjazottjainak névsorát
https://magyarnemzet.hu/belfold/kozzetettek-az-mta-idei-dijazottjainaknevsorat-8074139/
ma7.sk - 2020.05.04.
Közzétették az MTA idei díjazottjainak névsorát
https://ma7.sk/hethatar/kozzetettek-az-mta-idei-dijazottjainak-nevsorat

-

-

-

-

-

hir.ma - 2020.05.04.
Közzétették az MTA idei díjazottjainak névsorát
https://hir.ma/tudomany/kozzetettek-az-mta-idei-dijazottjainak-nevsorat/758334
mandiner.hu - 2020.05.04.
Közzétették az MTA idei díjazottjainak névsorát
https://mandiner.hu/cikk/20200504_kozzetettek_az_mta_idei_dijazottjainak_nevso
rat
index.hu - 2020.05.04.
Kihirdették a Magyar Tudományos Akadémia idei díjazottjait
https://index.hu/techtud/2020/05/04/magyar_tudomanyos_akademia_mta_dij_dij
azottak_2020/
medicalonline.hu - 2020.05.04.
Akadémiai elismerések 2020
http://medicalonline.hu/cikk/akademiai_elismeresek_2020
librarius.hu - 2020.05.05.
Közzétették a Tudományos Akadémia díjazottjainak névsorát
https://librarius.hu/2020/05/05/kozzetettek-a-tudomanyos-akademiadijazottjainak-nevsorat/

hvg.hu - 2020.05.04.
Fontos kutatást végez a járvány miatt az ELTE, ön is segíthet nekik
Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy miért nem tartjuk be a társas távolságtartás
szabályait.
https://hvg.hu/tudomany/20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavol
sagtartas
További megjelenés:
-

-

index.hu - 2020.05.04.
Magyarok válaszát is várja a járvány mentális hatásait vizsgáló kutatás
https://index.hu/techtud/2020/05/04/kutatas_koronavirus_jarvany_semmelweis_e
gyetem_mentalis_egeszseg/
hvg.hu - 2020.05.05.
A járvány lelki hatásait vizsgáló kutatás kezdődött, a magyarok
tapasztalataira is kíváncsiak
https://hvg.hu/tudomany/20200505_karanten_kutatas_koronavirus

hvg.hu - 2020.05.04.
Újra bezárt a Füvészkert
Bizonytalan ideig zárva tart az ELTE Füvészkert – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
A Füvészkert korábban a koronavírus-járvány miatt már bezárt, de április 27-től újra
látogathatóvá tették . Ehhez előzetes regisztrációra volt szükség, naponta legfeljebb
négyszáz ember mehetett be.
https://hvg.hu/elet/20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus
infovilag.hu - 2020.05.04.
Nemzeti park: miért nemzeti és miért park?
De mitől nemzeti egy park? (…) Az alábbiakban megvizsgáljuk az eredetét, de ezen
túlmenően azt is, hogy a hozzákapcsolt tartalom – idő- és helyszínfüggően – milyen
érdekeket és célokat szolgált… Írta: Telbisz Tamás geográfus, az ELTE Természetföldrajzi
Tanszékének docense.
https://infovilag.hu/nemzeti-park-miert-nemzeti-es-miert-park/
444.hu - 2020.05.04.
Megváltoztak a szokásaid a karantén kezdete óta? Meséld el az ELTE kutatóinak
Az ELTE Pszichológia Intézet kutatói állítottak össze egy kérdőívet, ami a koronavírusjárvány idején bekövetkező viselkedésváltozásokat és azoknak időbeli alakulását vizsgálja.
A kutatás a különböző viselkedési szokásokra és azok esetleges változásaira kérdez rá.
https://444.hu/2020/05/04/megvaltoztak-a-szokasaid-a-karanten-kezdete-ota-meseldel-az-elte-kutatoinak
További megjelenés:
-

eszakhirnok.com - 2020.05.05.
Megváltoztak a szokásaid a karantén kezdete óta? Meséld el az ELTE
kutatóinak
https://www.eszakhirnok.com/kultura/96029-2020-05-05-00-06-26.html

Kossuth Rádió - Krónika 17:30, 22:00 - 2020.05.04.
Különleges szabályok mellett megkezdődtek az idei érettségi
Magyarországon
Megszólaló: Keisz Ágoston tanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

vizsgák

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-04_17-3000&enddate=2020-05-04_18-04-00&ch=mr1
m1 - Híradó M1 19:30 - 2020.05.04.
A magyar érettségi megírására minden diáknak négy órája volt
Megszólaló: Keisz Ágoston magyar szakos vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
Gimnázium
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-05-04-i-adas-14/
További megjelenés:
-

-

m1 - Ma este - 2020.05.04.
Melyek a mai magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli feladatsorának
lehetséges megoldásai?
Megszólaló: Keisz Ágoston pedagógus, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-05-04-i-adas-3/
m1 - Ma délután - 2020.05.04.
Ma lezárult a magyar nyelv és irodalom érettségi
Megszólaló: Keisz Ágoston pedagógus, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
https://mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2020-05-04-i-adas-3/

RTL Klub - Fókusz - 2020.05.04.
Mik állnak a Kormány által hozott intézkedések hátterében?
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE-TTK
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-05-04-c_12621615
hazipatika.com - 2020.04.30.
Így élik meg a magyarok a járványhelyzetet
Jobban kiveszik a férfiak a részüket a gyereknevelésből és a házimunkából a koronavírusjárvány alatt, ám a nők nagy része még több segítséget is el tudna fogadni - a többi között
ez is kiderült magyar szociológusok és politológusok friss kutatásából. (…) Fodor Éva
(Közép-európai Egyetem), Gregor Anikó (ELTE-TáTK, Freie Universität Berlin), Koltai Júlia
(Társadalomtudományi Kutatóközpont, ELTE TáTK) és Kováts Eszter (ELTE ÁJK) online
kérdőívezéssel 1966 embertől gyűjtött be válaszokat április 6. és 14. között - írja az Index.
https://www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/igy_elik_meg_a_magyarok_a_jarvanyh
elyzetet/20200430134612

Magyar Hírlap - 2020.05.06. (5. oldal)
Önkéntes kutatók is hozzájárulhatnak a Covid–19 elleni harchoz
A koronavírus elleni nemzetközi összefogást segíti a Crowd fight Covid–19
kezdeményezés. Mint arról az ELTE TTK Diagnosztika és Terápia Kiválósági Program
videósorozatában Ari Eszter, az ELTE TTK Genetikai Tanszékének adjunktusa, az SZBK
Biokémiai Intézetének tudományos munkatársa beszélt, a munkát összefogó weboldal
célja a kutatók és kutatócsoportok összekötése olyan önkéntes kutatókkal és
szakemberekkel, akik idejükkel és tudásukkal gyorsíthatják az adott munkát.
Magyar Nemzet - 2020.05.06. (1,5. oldal)
Rendben lezajlott az érettségi második napja is
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója szintén arról számolt be
lapunknak, hogy a fenntartó által biztosított védőeszközökön túl szülői adományokat is
kaptak, például kesztyűket és fertőtlenítőszereket.
Nők Lapja - 2020.05.06. (46. oldal)
Új utakat keresve
Magyarországon súlyos népbetegség a depreszszió. Ez olyan állapot, amely krónikus, akár
életveszélyes betegségek alapja lehet. Pedig a depresszió kezelésére létezik hatékony
terápia, igaz, ehhez Magyarországon az érintetteknek csak a kisebbik része jut hozzá. Dr.
Perczel-Forintos Dóra pszichológusként és egyetemi tanárként elhivatott, hogy a
gyógyultak körét növelje. (…) A gimnázium után az ELTE pszichológia szakára jelentkezett.
Nagy hatást gyakorolt rá Ranschburg Jenő, akinek fejlődéslélektani kutatási eredményei
a saját gyerekei nevelésénél is iránymutatóak lettek számára.
Vas Népe - 2020.05.06. (1,4. oldal)
A matek után ma a történelem következik
Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója azt
mondta, minden szabályhoz tudtak igazodni, így a szokásos teremmennyiség
kétszeresében, 15 helyiségben zajlottak a vizsgák.
magyarnemzet.hu - 2020.05.06.
Maguk az iskolák is jól érettségiztek
Rendben lezajlott az érettségi második napja is, szigorú óvintézkedések mellett
hetvenezren írták tegnap a matematikadolgozatokat. Az iskolaigazgatók példás
összefogásról számoltak be a Magyar Nemzetnek, azt mondják, egyszerre több forrásból
kapnak védőfelszereléseket. A diákok pedig kimondottan felelősen viselkednek, minden

szabályt betartanak. (…) Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója szintén
arról számolt be lapunknak, hogy a fenntartó által biztosított védőeszközökön túl szülői
adományokat is kaptak, például kesztyűket és fertőtlenítőszereket.
https://magyarnemzet.hu/belfold/maguk-az-iskolak-is-jol-erettsegiztek-8082338/
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.05.05.
Rengeteg felajánlást kapnak az érettségizők
https://magyarnemzet.hu/belfold/rengeteg-felajanlast-kapnak-az-erettsegizok8078402/

Napló - 2020.05.05. (13. oldal)
Járványok és következményeik
Egy újonnan felbukkant vírus hatására a ma embere is kénytelen megtapasztalni a
karantén „élményét”: a bizonytalanságot, a félelmet a betegségtől, a gazdasági válságtól.
Hogyan reagáltak elődeink a korábbi évszázadokban? Ennek a kérdésnek a
megválaszolására
Géra
Eleonóra
történész-levéltárost,
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Tanszékének docensét
kérte az mta.hu.
elteonline.hu - 2020.05.05.
FREEkey – Kulcs a szabadsághoz és a teljes élethez
Adott egy lelkes, tenni akaró csapat, egy fontos ügy és egy „furcsa” kampány. Sarkítva
ezekből tevődik össze a FREEkey, amelyet az ELTE BGGyK oktatói és participatív
munkatársai indítottak el.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/05/freekey-kulcs-a-szabadsaghoz-es-a-teljeselethez/
elteonline.hu - 2020.05.05.
Az ELTE-től a Groupama Arénáig – Interjú Cseh Zoltánnal
A sportmenedzser mesterszakot néztem ki gimnazistaként, melynek előfeltétele a
sportszervező alapképzés. Ezért esett a választásom erre a szakra. A szak nevének hallatán
legtöbben a Testnevelési Egyetemre gondolnak. Te miért inkább az ELTE-t választottad?
http://elteonline.hu/sport/2020/05/05/elte-tol-a-groupama-arenaig-interju-csehzoltannal/

index.hu - 2020.05.05.
A matekérettségi megoldásai ma 14 órakor az Indexen
Az Iskolatévé sorozatunkból már ismerős Csapodi Csaba, az ELTE oktatója 14 órától az
Index élő műsorában ismerteti a helyes megoldásokat. A hivatalos megoldókulcs másnap
jelenik meg az Oktatási Hivatal honlapján.
https://index.hu/belfold/2020/05/05/erettsegi_matematika_kozepszintu_irasbeli_feladato
k_megoldasok_csapodi_csaba/
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.05.05.
Halmazok, felszínszámítás, gráfok és függvények a keddi matekérettségin
https://index.hu/belfold/2020/05/05/erettsegi_2020_matematika_feladatok/

kepmas.hu - 2020.05.05.
Hipnózis – kuruzslás vagy tudományosan megalapozott módszer?
A szuggesztió és a hipnózis alkalmazásáról, illetve a módszerrel kapcsolatos tévhitekről
Varga Katalin hipnoterapeutát, az ELTE Affektív Pszichológia tanszékvezető professzorát
kérdeztem.
https://kepmas.hu/hipnozis-kuruzslas-vagy-tudomanyosan-megalapozott-modszer
vaol.hu - 2020.05.05.
Nem mindenkinek a matek a mumus – Két szombathelyi iskolában is jártunk
Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója azt
mondta, minden szabályhoz tudtak igazodni, így a szokásos teremmennyiség
kétszeresében, 15 helyiségben zajlottak a vizsgák.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/atlagos-nehezsegu-korrekt-feladatsortkaptak-a-diakok-ket-szombathelyi-iskolaban-is-jartunk-3956340/
444.hu - 2020.05.05.
Már épp itt volt az ideje gondolkodni a munkaidő csökkentéséről, amikor beütött a
járvány
Mire lehet jó a rendkívüli állapot munkaidő-csökkentése, és elképzelhető-e, hogy ez
normává válik a válság után? És milyen jólléti és környezeti hatása lehetne annak, ha
kevesebbet dolgoznánk? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Antal Miklós
humánökológussal, a munkaidő-csökkentés lehetőségét vizsgáló MTA-ELTE Lendület Új
Vízió Kutatócsoport vezetőjével.

https://444.hu/2020/05/05/mar-epp-itt-volt-az-ideje-gondolkodni-a-munkaidocsokkenteserol-amikor-beutott-a-jarvany
Kossuth Rádió - Krónika 06:00, 7:00 - 2020.05.05.
A matematika vizsgával folytatódnak ma az érettségi vizsgák
Megszólaló: Keisz Ágoston tanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-05_06-0100&enddate=2020-05-05_06-25-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.05.05.
Milyen módszerek segítenek a stressz leküzdésében, levezetésében?
Megszólaló: Varga Katalin pszichológus professzor, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-05_09-1500&enddate=2020-05-05_11-10-00&ch=mr1
vehir.hu - 2020.05.04.
Egy felmérés szerint a Veszprém megyében lakók jóllétszint átlaga a legmagasabb
az országban
Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja és a Jobb Veled a Világ Alapítvány
felmérése szerint a legboldogabb város Székesfehérvár. z ELTE PPK Pozitív Pszichológia
Kutatócsoportja a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával 2020.
március 20-ra a Boldogság Világnapjára a 2019 április és a 2020 március 10 közötti
időszakban végzett internetes vizsgálatai alapján az idén is elkészítette Magyarország
Boldogságtérképét.
https://vehir.hu/cikk/55546-egy-felmeres-szerint-a-veszprem-megyeben-lakokjolletszint-atlaga-a-legmagasabb-az-orszagban
További megjelenés:
-

veol.hu - 2020.05.06.
Veszprém is bekerült az ország három legboldogabb megyéje közé
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/veszprem-is-bekerult-az-orszagharom-legboldogabb-megyeje-koze-3758553/

Magyar Nemzet - 2020.05.07. (16. oldal)
Vashiány esetén leállhat a fotoszintézis, a csúcshajtás éltetése a cél
Az emberi szervezetben vas hiányában vérszegénység alakul ki, a növényeknél
„zöldszegénységről” beszélhetnénk, hiszen nem szintetizálódik elég klorofillmolekula,
emiatt a levelek zöldülése elmarad.Az ELTE Növényélettani és Molekuláris
Növénybiológiai Tanszék kutatói – tanulmányuk a Planta folyóiratban jelent meg –
elsőként találtak összefüggést a növények vasellátása és a zöld színtestek vasfelvétele
között.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.05.07.
Növények önfeláldozó üzemmódban, a túlélés érdekében
https://magyarnemzet.hu/tudomany/novenyek-onfelaldozo-uzemmodban-atuleles-erdekeben-8088176/

Magyar Narancs - 2020.05.07. (24,25. oldal)
Gézengúz vagy géniusz
Miközben egyre több a fejlesztőprogram és játék, sok szakértő érvel amellett, hogy a
túlzásba vitt fejlesztéssel túlterheljük a gyerekeket. Persze más a helyzet, ha valaki
zseninek születik. (…) Egyáltalán nem egyértelmű azonban, hogy mit értünk ma tanítás
alatt: a szülőket elárasztják a gyereknevelési kötetek és a babajógától a babageometrián
át a babajelbeszédig széles skálán mozgó fejlesztőmódszerek, miközben Oláh Katalin, az
ELTE Babalaborjának kutatója azt mondja, valójában kevés az ezek hatékonyságát igazoló
tudományos kutatás, és általában azok is elég vegyesek.
Magyar Narancs - 2020.05.07. (22,23. oldal)
Szerencsejáték-függőség karantén idején
A koronavírus-járvány okozta helyzet megváltoztathatja a játékfüggők vagy akár a
rekreációs játékosok szokásait. „Szorongunk attól, hogy megfertőződhetünk, és a
bezártság egy olyan állapotot hoz létre, ahol hamarabb bekövetkezik a realitástól való
eltávolodás, illetve a kontrollvesztés” – mondja Demetrovics Zsolt, az ELTE klinikai
pszichológia és addiktológia tanszékének vezetője.

Napló - 2020.05.07. (1,11. oldal)
Mordovin Maxim régész a pápai belvárosban végzett újabb ásatásokról
Többek között kisebb porcelánszobrokat és pénzérméket is találtak a régészek (…) A
próbaásatásokat Mordovin Maxim régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense,
Péterváry Tamás, a pápai Gróf Esterházy Károly Kastélymúzeum régésze, valamint
Gálvölgyi Orsolya, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa vezette.
További megjelenés:
-

veol.hu - 2020.05.07.
Különleges leletekre bukkantak a régészek Pápán
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-leletekre-bukkantak-aregeszek-papan-3759618/

agroinform.hu - 2020.05.06.
Így küzdjünk meg a növények károsítóival a kertben és a mezőgazdaságban
A kertészek és a fűszernövények szakértői régóta tudják, a legzöldebb és egészségesebb
levelektől várható a legjobb hatás. A rozmaring esetében ezt az ELTE és a Semmelweis
Egyetem kutatói korszerű módszerekkel számszerűen is bebizonyították.
https://www.agroinform.hu/gepeszet/igy-kuzdjunk-meg-a-novenyek-karositoival-akertben-es-a-mezogazdasagban-43633-001
eduline.hu - 2020.05.06.
"A feladatsor az esszékérdéseknél vethetett fel problémákat"
A középszintű történelem írásbeli érettségi elsősorban kompetenciákat mér és nem tárgyi
tudást. Ennélfogva a feladatsor is a forrásközpontú történelemértéshez kapcsolódó
értelmező, elemző, főképp reflektív természetű feladatok megoldásához szükséges
készségeket működteti - mondta az Eduline-nak Szabó Roland, a budapesti Szent István
Gimnázium történelem szakos vezetőtanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Történelem Segédtudományai Tanszékének egyetemi oktatója.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200506_szaktanari_velemeny_torierettsegi
mediapiac.com - 2020.05.06.
Ingyenes pszichológiai tanácsadást indít az NN Biztosító
Nő a belső feszültség, a szorongás, a szeretteink, az egészségünk, a megélhetésünk miatti
félelemérzet. Ezeknek a szorongásoknak a feloldásában, kezelésében kíván segítséget

nyújtani az NN Biztosító, a Pro Psychologia Alapítvány és az ELTE Pszichológiai Intézete
által elindított új kezdeményezés.
https://www.mediapiac.com/trending-now/Ingyenes-pszichologiai-tanacsadast-indit-azNN-Biztosito/210135/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

roadster.hu - 2020.05.06.
Ingyenes pszichológiai tanácsadást indít az ELTE
https://roadster.hu/ingyenes-pszichologiai-tanacsadast-indit-az-elte/
kepmas.hu - 2020.05.06.
Tabuk nélkül a koronavírus-járvány idején hangsúlyos problémákról
https://kepmas.hu/tabuk-nelkul-a-koronavirus-jarvany-idejen-hangsulyosproblemakrol
bdpst24.hu - 2020.05.06.
Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet szakembereivel indít ingyenes pszichológiai
tanácsadást a Facebookon az NN Biztosító
https://bdpst24.hu/2020/05/06/az-elte-ppk-pszichologiai-intezetszakembereivel-indit-ingyenes-pszichologiai-tanacsadast-a-facebookon-az-nnbiztosito/
life.hu - 2020.05.06.
Karantén: az ELTE ingyenes pszichológiai tanácsadást indít a Facebookon
https://www.life.hu/egeszseg/20200506-az-elte-ppk-pszichologiai-intezetingyenes-pszichologiai-tanacsadast-indit-a-facebookon.html
nuus.hu - 2020.05.06.
Ingyen indít pszichológiai tanácsadást az ELTE
https://nuus.hu/belfold/0506/ingyen-indit-pszichologiai-tanacsadast-az-elte/
blikk.hu - 2020.05.07.
Karanténstressz: ingyenes pszichológiai tanácsadással segít az ELTE
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/stressz-karanten-elte-ingyenespszichologiai-tanacsadas/48fqmh2
egeszsegkalauz.hu - 2020.05.07.
Ingyenes, online pszichológiai tanácsadás segít feldolgozni a járványhelyzetet
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/ingyenesonline-pszichologiai-tanacsadas-segit-feldolgozni-a-jarvanyhelyzetet/y4z3x76

valaszonline.hu - 2020.05.06.
Virológus-diktatúra nincs, a tudás demokráciájára viszont szükség lenne – biológus
kommentálja cikkünket
Az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa hétfői cikkünkre reagál,
melyben nyugati példák alapján írtunk a véleményáramról, mely szerint a gazdaság
megmentése érdekében az országok irányítását vissza kell venni a járványügyi
szakértőktől.
https://www.valaszonline.hu/2020/05/06/muller-viktor-virologusdiktatura-kommentar/
vaol.hu - 2020.05.06.
Akadémiai elismerésben részesült az ELTE SEK természetföldrajzi tanszékének
egyetemi
Szakmányné Hably Lilla tudományos eredményeivel, iskolateremtő tevékenységével,
valamint tudományos közéleti munkájával érdemelte ki a rangos díjat.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/akademiai-elismeresben-reszesult-az-eltesek-termeszetfoldrajzi-tanszekenek-egyetemi-tanara-3957210/
atv - Egyenes beszéd - 2020.05.06.
Társadalmi sokkot okozhat és rombolhatja a társas együttműködés formáit a
pandémiás krízis
Megszólaló: Krekó Péter adjunktus, ELTE
http://www.atv.hu/videok/video-20200506-a-jarvanyhelyzet-tarsadalmi-hatasai
Kossuth Rádió - Krónika 12:00 - 2020.05.06.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal többek között egyszerűbb
eljárással és meghosszabbított határidőkkel segíti az egyetemeket és a
kutatóhelyeket
Az ELTE-nek vannak olyan programjai, amelyek informatikában több területet
támogatnak, kezdve akár az önvezető járművektől gyártástechnológiáig, de akár az
agrárinformatikát is támogatják.
Megszólaló: Szabó István innovációs és általános elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-06_12-0100&enddate=2020-05-06_12-45-00&ch=mr1
További megjelenés:

-

Kossuth Rádió - Krónika 07:00 - 2020.05.07.
Több intézkedéssel segíti az egyetemeket és kutatóhelyeket a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Megszólaló: Szabó István elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-07_07-0100&enddate=2020-05-07_07-25-00&ch=mr1

Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.05.06.
Miként készültek Szombathelyen a középiskolák a mai történelem írásbeli érettségi
vizsgára?
Megszólaló: Papp Tibor, igazgató ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-06_06-0000&enddate=2020-05-06_09-10-00&ch=mr1
Szabadság - 2020.05.08. (2. oldal)
Tizennégy pályázat kap támogatást
.A Filmszakmai Döntőbizottság Fazekas Csaba, Kollarik Tamás – Takó Sándor, Köbli
Norbert, Vranik Roland – Szabó Iván és Surányi András forgatókönyveinek fejlesztését is
támogatta, valamint az ELTE filmes osztálya diplomafilmjeinek gyártását, továbbá a
Szinkronünnep 2020, a Filmtett Workshop, a Magyar Speciális Független Filmszemle, a
BUSHO és az Alexander Trauner ART/Film Fesztivál rendezvényeket.mint a közleményben
kiemelik, az NFI a korábban megítélt támogatások kifizetésének átütemezésével is segíti
a mozgóképszakmát.
További megjelenés:
-

-

sonline.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2690915/
veol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-3761516/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szoljon.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2353037/
heol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2423012/
beol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2684405/
duol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-3586919/
kemma.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2356490/
bama.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2470820/
kisalfold.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-7584227/
szon.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-a-nemzetifilmintezet-3887261
baon.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2661812/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zaol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-4166012/
delmagyar.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogata-nemzeti-filmintezet-6427448/?utm_source=rssfeed
feol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-3987125/
vaol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-3960932/
teol.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-anemzeti-filmintezet-2391563/
kultura.hu - 2020.05.07.
14 pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://kultura.hu/14-palyazatot-tamogat-a-nemzeti-filmintezet/
origo.hu -2020.05.07.
Újabb 14 pályázatot támogat a Filmintézet
https://www.origo.hu/filmklub/20200507-14-film-tamogatasarol-dontott-aznfi.html
hir.ma - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://hir.ma/film/tizennegy-palyazatot-tamogat-a-nemzeti-filmintezet/758478
haon.hu - 2020.05.07.
Tizennégy pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/tizennegy-palyazatot-tamogat-a-nemzetifilmintezet-4021265/
magyarnemzet.hu - 2020.05.07.
Több mint egy tucatnyi filmes pályázat kaphat támogatást

https://magyarnemzet.hu/kultura/tobb-mint-egy-tucatnyi-filmes-palyazatkaphat-tamogatast-8091893/
index.hu - 2020.05.07.
Merülj el a programozásban az Indexen!
Tehát folytatódik az Index Iskolatévéje, de programozással, internetes biztonsággal,
robotokkal és kütyükkel! Nézzük is az előadókat: Koren Balázs, az ELTE oktatója a kódolás
alapjairól tart előadásokat, és azt is elmondja, mire figyeljünk oda az interneten, hogy
biztonságosan böngésszünk.
https://index.hu/video/2020/05/07/iskolateve_masodik_evad_elozetes_promo/
Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.05.07.
Nehéz megállapítani azt, hogy milyen körülmények között indult el a koronavírus
Kínából, véli Magyarics Tamás
Megszólaló: Magyarics Tamás professzor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Amerikanisztika Tanszék
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=17&mev=2020&mho=05&m
nap=06&mora=17&mperc=04
sztv.hu - 2020.05.06.
Energetikai fejlesztés az egyetemen
A járványhelyzetben is folytatódik az építkezés az ELTE Savaria Egyetemi Központjában:
mintegy három és fél milliárd forintos beruházás zajlik. Ennek a kazáncsere az egyik
legfontosabb része.
http://www.sztv.hu/hirek/energetikai-fejlesztes-az-egyetemen-20200506

