2020/21. hét (május 18-24.)

Somogyi Hírlap - 2020.05.18. (1,2. oldal)
Kergetjük a boldogság kék madarát
Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ
Alapítvány támogatásával 2019 áprilisa és a 2020 márciusa között internetes
közvélemény-kutatással ismét elkészítette Magyarország boldogságtérképét. A
vizsgálatban összesen 7863, 17 és 92 év közötti férfi és nő vett részt az ország 962
településéről, akik a felmérés keretében önként vallottak a szociális jólétükről és a
mentális egészségükről.
Tolnai Népújság - 2020.05.18. (4. oldal)
Kiemelt lelőhely a Mözs-Icsei temető
A Kárpát-medencében zajló népvándorlás során eltérő kulturális hátterű csoportokból új,
befogadó közösség alakult ki, amelyben a koponya torzításával jelezték a származást, az
összetartozást – mutattak rá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi
Intézetének vezetésével végzett legújabb vizsgálatok.
További megjelenés:
-

-

Vasárnap Reggel - 2020.05.16. (1,4. oldal)
Torzított hun koponyák
24 óra - 2020.05.16 (5. oldal)
Torzított hun koponyák
delmagyar.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.delmagyar.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-azosszetartozast-a-hun-korban-6452229/
szoljon.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.szoljon.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozasta-hun-korban-2372979/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.teol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-2417334/
kisalfold.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.kisalfold.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-azosszetartozast-a-hun-korban-8142861
feol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.feol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-4008135/
kemma.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.kemma.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozasta-hun-korban-2406465/
veol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.veol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-3781392/
boon.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://boon.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-a-hunkorban-4258161/
baon.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.baon.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-2684019/
zaol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.zaol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-4206474/
beol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.beol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-2711223/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szon.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://szon.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-a-hunkorban-3907950/
sonline.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.sonline.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozasta-hun-korban-2734611/
vaol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.vaol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-3982074/
bama.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.bama.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-2500326/
duol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.duol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-3603042/
kisalfold.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.kisalfold.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-azosszetartozast-a-hun-korban-8142861/
haon.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://haon.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-a-hunkorban-4042617/
heol.hu - 2020.05.16.
Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban
https://www.heol.hu/egyperces/koponyatorzitassal-jeleztek-az-osszetartozast-ahun-korban-2457693/
innoportal.hu - 2020.05.19.
Koponyatorzítás mutatta meg az összetartozást és a társadalmi státuszt a hun
korban
http://www.innoportal.hu/koponyatorzitas-mutatta-meg-az-osszetartozast-es-atarsadalmi-statuszt-a-hun-korban

-

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.05.20.
Tolna megyében egy hun kori temetőt tártak fel
Megszólaló: Vida Tivadar igazgató, ELTE BTK Régészettudományi Intézet
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-20_09-0000&enddate=2020-05-20_11-10-00&ch=mr1

nool.hu - 2020.05.17.
Otthonról vizsgáznak idegen nyelvből a nógrádi diákok
A veszélyhelyzet idején elektronikus vizsgáztatásra jogosult az iTOLC Nyelvvizsgaközpont,
az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft., az Euroexam Vizsgaközpont, valamint a TIT
Nyelvvizsgaközpont.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/otthonrol-vizsgaznak-idegen-nyelvbol-anogradi-diakok-3225240/
atv - Heti napló Sváby Andrással - 2020.05.17.
Milyen szlenget használtak a szocializmusban?
Megszólaló: Szabó Dávid egyetemi docens, ELTE BTK
https://www.youtube.com/watch?v=RhepcacTQYY
atv - Heti napló Sváby Andrással - 2020.05.17.
Csányi Vilmos professzor szerint a kutyák a jövőben nemcsak társaink, de
beszélgetőtársaink is lesznek
Megszólaló: Csányi Vilmos etológus professzor, ELTE TTK
https://www.youtube.com/watch?v=RhepcacTQYY
m1 - Ma este - 2020.05.17.
A múzeumok, a strandok és a fürdők szabadtéri részei is ismét kinyithatnak a
fővárosban holnaptól
Megszólaló: Kiszel Péter főkertész, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-05-17-i-adas-2/
További megjelenés:
-

m1 - Híradó M1 19:30 - 2020.05.17.
Budapesten hétfőtől újranyithatnak a múzeumok, a standok és a fürdők
szabadtéri részei
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-05-17-i-adas-14/

-

-

-

Duna TV - Híradó M1 6:00 - 2020.05.18.
Budapesten hétfőtől újranyithatnak a múzeumok, a strandok és a fürdők
szabadtéri részei
Megszólaló: Kiszel Péter főkertész, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-05-18-i-adas-13/
m1 - Híradó M1 6:00 - 2020.05.18.
Budapesten hétfőtől újranyithatnak a múzeumok, a strandok és a fürdők
szabadtéri részei
Megszólaló: Kiszel Péter főkertész, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-05-18-i-adas-13/
Kossuth Rádió - Krónika 22:00 - 2020.05.17.
Kinyithatnak a fővárosi szabadtéri múzeumok, állatkertek és a fürdők is
Megszólaló: Kiszel Péter főkertész, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-17_22-0000&enddate=2020-05-17_22-28-00&ch=mr1

RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.05.17.
Online petícióban tiltakoznak az ellen, hogy a kormány eltörölné a felkészítő
tanfolyamokat az örökbefogadás előtt álló szülők számára
Az ELTE szakértője szerint viszont a módosítások a tervezet szövege alapján mindenkire
vonatkoznak, azokra is, akik első gyermeküket fogadják örökbe. Bátki Anna azt mondja, a
felkészítő tanfolyam nagyon fontos ahhoz, hogy egy örökbefogadás hosszú távon is
sikeres legyen.
Megszólaló: Bátki Anna szakmai vezető, ELTE Örökbefogadási Szaktanácsadói Képzés
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-05-17-c_12625627
További megjelenés:
-

hvg.hu - 2020.05.20.
Az örökbefogadó tanfolyamon nem lázat mérni tanulunk, hanem azt, hogy
ne kergessünk álmokat
https://hvg.hu/itthon/20200520_orokbefogadas_tanfolyam_torvenymodostas_peti
cio

Heves Megyei Hírlap - 2020.05.16. (1,3. oldal)
A ﬁataloknak a legnehezebb
Az ELTE kutatócsoportja ezért nagyon fontosnak találta, hogy a fiatalok ezen a téren is
kapjanak azonnal segítséget. A Maradjotthonprojekt elnevezésű programba az ország
minden részéről több mint négyszáz fiatal és szüleik kapcsolódtak be, akiknek egy kérdőív
kitöltése után hetente változó fókusszal küldenek a mentális egészség megőrzését
támogató anyagokat, ingyenes segélyvonalak elérhetőségét, valamint hasznos, személyre
szabott, érdeklődésüknek megfelelő – például zene, sport, filmek, sütés-főzés, barkácsolás
témában – linkgyűjteményeket.
További megjelenés:
-

heol.hu - 2020.05.16.
Nehezen viselték a kamaszok a kényszerű bezártságot a veszélyhelyzetben
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nehezen-viseltek-a-kamaszok-akenyszeru-bezartsagot-a-veszelyhelyzetben-2454858/

Kisalföld - 2020.05.16. (1,3. oldal)
A legboldogabbak között
Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a Jobb Veled a Világ Alapítvány
támogatásával internetes felmérést végzett tavaly április és idén március között. Az adatok
alapján készült el hazánk boldogságtérképe. Az országos jóllétszint nagyjából megegyezik
a 2016–2018-as időszakban mérttel.
További megjelenés:
-

-

borsonline.hu - 2020.05.15.
A mentális és a fizikai egészséget is vizsgálták
http://www.borsonline.hu/aktualis/a-mentalis-es-a-fizikai-egeszseget-isvizsgaltak-szamit-a-fizetes-nagysaga-is/200139
egriugyek.hu - 2020.05.20.
Bánatos hely Eger? Az ország boldogságtérképe szerint csak két magyar város
rosszkedvűbb nálunk
http://egriugyek.hu/eger-ugye/banatos-hely-lenne-eger-az-orszagosboldogsagterkep-szerint-csak-ket-magyar-varos-rosszkedvubb-nalunk

gamestar.hu - 2020.05.16.
És te mennyire kattantál rá a játékokra a karantén-időszakban?
A karantén időszakában számos olyan kockázati tényező van jelen, amely az egészséges
játékhasználatot problémássá teheti. Most tudatosan, szakértői segítséggel elemezzük ki
magunkat! (...) Király Orsolya, az ELTE Pszichológiai Intézet Addiktológia
Kutatócsoportjának munkatársa, aki a videojátékok pszichológiai vonatkozásait, ezen
belül is elsősorban a játékosok motivációit és a problémás használatot (avagy a
"függőséget") vizsgálja.
https://www.gamestar.hu/extralife/es-te-mennyire-kattantal-ra-a-jatekokra-a-karantenidoszakban-278832.html
helloworldonline.hu - 2020.05.16.
Hiányzik a suli? Irány a Minecraft!
Persze a Minecraft a felsőoktatási intézmények hallgatóit is magához csábította. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem néhány lelkes hallgatója - még a karanténba vonulás elején -,
közös erővel elkezdte felhúzni az egyetem lágymányosi kampuszát és még egy kollégium
elkészítését is bevállalták.
https://www.helloworldonline.hu/hir/hianyzik-a-suli-irany-a-minecraft-278881.html
magyarnemzet.hu - 2020.05.16.
Mennyi az ára számtalan megnyomorított életnek?
A szintén jól ismert ólomvegyületek az emésztőrendszeren keresztül vagy belégzés után
felszívódva a májban, a csontokban és a vesékben halmozódnak fel. Az ólom az enzimek
működését károsítva okoz zavart a vérképzésben és az idegrendszer működésében. Az
ólommérgezés jellegzetes tünete – ezt egy ELTE-tanulmány összegezte – az izomerő
csökkenése, a gyors fáradás, a fejfájás, a gyengeség, a fémes szájíz, a rossz étvágy, a
mozgáskoordinációs problémák és a személyiségváltozás.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/mennyi-az-ara-szamtalan-megnyomoritotteletnek-8114858/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.16.
10 park, kert és fákkal teli pihenő Budapesten, ahol most már sétálhattok
Szabadidős térképet készítettek a főpolgármesteri hivatalban, amit neten tettek közzé.
Ezen a budapesti kertek, parkok és pihenők szerepelnek.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/10-park-kert-es-fakkal-teli-piheno-budapestenahol-most-mar-setalhattok/

alon.hu - 2020.05.15.
Rendhagyó vizsgaidőszak jön az egyetemeken
A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egységeként az ELTE által meghatározott és alkalmazott eljárásrendet követi, ezért szóbeli
vizsgáztatás Szombathelyen ebben a félévben nem lesz - közölte Horváthné Molnár
Katalin igazgatóhelyettes.
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/05/koronavirus-tobbnyire-online-vizsgakattartanak-a-videki-egyetemeken-rendhagyo-vizsgaidoszak-kovetkezik-az-egyetemeken
divany.hu - 2020.05.15.
Tudnál mit kezdeni 9 milliárd forinttal?
Hogyan befolyásolja az állam és intézményeinek működése az adózást és a munkakedvet?
Hogyan alakul mindez a vállalkozók/önfoglalkoztatottak körében, akik különösen ki
vannak téve a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak? Ezeknek a kérdéseknek
igyekeznek utánajárni az ELTE-PPK Szociálpszichológia Tanszékének munkatársai. A dr.
Pántya József által vezetett vizsgálat egy online kérdőív kitöltéséből áll, amelyhez (a
jelenleg vagy az elmúlt időszakban) vállalkozóként dolgozók jelentkezését várják.
https://divany.hu/vilagom/2020/05/15/egyszazalek-2020/
elteonline.hu - 2020.05.15.
„Azt éreztem, hogy jó helyen vagyok” – Interjú Mihajliv Renátával
Mihajliv Renáta, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának ötödéves
osztatlan magyar–ének szakos hallgatója az elmúlt két félév során végezte az összefüggő
egyéni iskolai gyakorlatát a Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában.
http://elteonline.hu/savaria/2020/05/15/azt-ereztem-hogy-jo-helyen-vagyok-interjumihajliv-renataval-2/
elteonline.hu - 2020.05.15. 21.
#Összetartozás100folk – Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét!
Virtuális csokorba gyűjtik a Kárpát-medence néptáncait a Gencsapáti Hagyományőrző
Néptáncegyüttes és az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttes
kezdeményezésére.
http://elteonline.hu/savaria/2020/05/15/osszetartozas100folk-korbetancoljuk-a-karpatmedencet/
További megjelenés:

-

-

-

-

Vas Népe - 2020.05.21. (1,5. oldal)
Hatalmas érdeklődés övezi azt a felhívást, amelyet az ELTE SEK Szökős
Néptáncegyüttese és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes tett
közzé a hónap elején
vaol.hu - 2020.05.21.
Táncban fejezik ki az összetartozást a vasiak
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tancban-fejezik-ki-az-osszetartozast-avasiak-3991956/
veol.hu - 2020.05.21.
Veszprém megyei néptáncegyüttesek is csatlakoztak a kezdeményezéshez
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/veszprem-megyei-neptancegyuttesekis-csatlakoztak-a-kezdemenyezeshez-3791487/
vehir.hu - 2020.05.20.
A veszprémiek is körbetáncolják a Kárpát-medencét
https://vehir.hu/cikk/55721-a-veszpremiek-is-korbetancoljak-a-karpat-medencet

fidelio.hu - 2020.05.15.
KÉP-regény: Ha eső nem lesz, buli lesz, ha lesz, nem lesz
A Fidelio sorozatában hétről-hétre új fotóját – és annak történetét – osztja meg velünk a
Morphoblog szerzője, morpho, azaz Hegedűs Ákos. Ezen a héten a Dunai Regatta
történetéről ír. (...) Eredetileg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti
Műszaki Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem evezősnyolcasai versengtek
egymással a Szabadság híd és a Petőfi híd közötti szakaszon.
https://fidelio.hu/vizual/kep-regeny-ha-eso-nem-lesz-buli-lesz-ha-lesz-nem-lesz155215.html
index.hu - 2020.05.15.
A programozás alapjai - Iskolatévé: kódolás, 3. rész
Koren Balázs, az ELTE oktatója fejest ugrik a programozásba. Egyszerű példákon keresztül
mutatja be az alapokat és azt, hogyan könnyíti meg az életünket egy-egy jól megírt kód.
Bemutat olyan eszközöket is, amiket viszonylag könnyen lehet programozni.
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.05.15.
Iskolatévé 1-től: Programozási alapok a mosógéptől a cicákig

https://index.hu/techtud/2020/05/15/iskolateve_1toe_programozasi_alapok_a_mosogeptol_a_cicakig/
noklapja.hu - 2020.05.15.
Segíthetnek az őslakosok, hogy megmentsük a Balatont?
Sulyok Katalin biológus-környezetjogász, az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékének
adjunktusa elmagyarázta, hogyan fordíthatjuk le ezt a szemléletmódot és jogi ötleteket a
hazai viszonyokra, például a Balaton védelmében.
https://www.noklapja.hu/olvasnivalo/2020/05/15/oslakosok-balaton-kornyezetjogklimavaltozas-kornyezetvedelem/
ujegyenloseg.hu - 2020.05.15.
Közösségek a fenntarthatóságért
Az egyik legerősebb konszenzus a zöld mozgalmak között, hogy az ökológiai váltásban
hatalmas szerepe lehet az alulról jövő kezdeményezéseknek és a közösségek erejének. De
miért is? Fel lehet-e skálázni a jó példákat társadalmi szintekre? Köves Alexandra TakácsSánta Andrással, az ELTE Humánökológia mesterszak igazgatójával beszélget.
http://ujegyenloseg.hu/kozossegek-a-fenntarthatosagert/
vaol.hu - 2020.05.15.
Kialakult a felvételi sorrend a középiskolákban
A Bolyaiba két tagozatra lehetett központi felvételi írásával bejutni. A negyedik osztályos
diákok a nyolcosztályos gimnáziumi képzésbe kérhették felvételüket. (…) A négy osztályos
gimnáziumban humán, természettudományos és matematikai specializációra lehetett
jelentkezni, az első kettő esetében a felvételi dolgozat megírása mellé szóbeli
meghallgatás is párosult.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kialakult-a-felveteli-sorrend-akozepiskolakban-3978381/
444.hu - 2020.05.15.
Mennyire alakultak át a szokásaid a járvány miatt? Meséld el az ELTE kutatóinak!
Még mindig várják a jelentkezőket az ELTE Pszichológia Intézet kutatói ahhoz a
kérdőívükhöz, melyben a koronavírus-járvány idején bekövetkező viselkedésváltozásokat
és azoknak időbeli alakulását vizsgálják. A kutatás a különböző viselkedési szokásokra és
azok esetleges változásaira kérdez rá.
https://444.hu/2020/05/15/mennyire-alakultak-at-a-szokasaid-a-jarvany-miatt-meseldel-az-elte-kutatoinak

KlubRádió - Esti gyors - 2020.05.15.
Kialakul-e egyfajta immunitás a koronavírusos-fertőzés után a betegben?
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE TTK
https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2020-majus-15-pentek-1815-10592
Blikk - 2020.05.19. (15. oldal)
Mentális segítség
Családi feszültségek, magány, egészségi és megélhetési félelmek – a járványhelyzetben
fokozódó feszültség és stressz oldásában kíván közvetlen segítséget nyújtani az NN
Biztosító és az ELTE PPK Pszichológiai Intézet szakembereinek közös online
kezdeményezése, az Üljünk le egy szóra!
Délmagyarország - 2020.05.19. (1, 3. oldal)
Kérdezz-felelek világhálón
Április vége óta a nyelvvizsgát akár otthonról is letehetjük. Az online nyelvvizsgákra eddig
csaknem kétezren jelentkeztek, négy nyelvvizsgaközpont szolgáltatásai közül
választhatnak az érdeklődők.
player.hu - 2020.05.19.
A galaxisunk közepén különös objektumok rejtőzhetnek
Az ELTE kutatóinak csillagászati megfigyelései szerint a legtöbb galaxis közepén egy
szupernehéz fekete lyuk található, ezek roppant gravitációjának hatására csillagok milliói
és naptömegű fekete lyukak ezrei gyülemlenek össze egy sűrű, mindössze néhány fényév
sugarú gömbbe.
https://player.hu/tech-3/szupernehez-fekete-lyukak/
hellovidek.hu - 2020.05.18.
Álomotthon egy garzon árából: ennyiért vehetsz ingatlant a legboldogabb magyar
városban
Az ELTE kutatása alapján a legboldogabb városnak választott Székesfehérvárról pillanatok
alatt elérhető a főváros is, mégis egy garzon árából vehetünk álom otthont magunknak.
A HelloVidék utánajárt mit is vásárolhatunk Székesfehérváron egy budapesti lakás
átlagárából.
https://player.hu/tech-3/szupernehez-fekete-lyukak/

infostart.hu - 2020.05.18.
Hogyan lehet előre jelezni pusztító természeti eseményeket?
Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1980. május 18-án tört ki az amerikai Washington államban
lévő Mt. St. Helens vulkán. A tűzhányó 123 év szunnyadás után ébredt fel. A kitörés
alapvető szemléletváltozást hozott a vulkáni előrejelzés kormányzati támogatásában, sőt
a vulkanológiában is. Az akkori esemény ma is fontos tanulságokkal szolgál: mennyire van
a társadalom felkészülve jövőbeli kis valószínűségű, de nagy hatású eseményekre,
mennyire és hogyan lehet előre jelezni pusztító természeti eseményeket? – olvasható
Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, az ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék
tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője
elemzésében.
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.05.18.
A vulkánkitörés, ami megrengette Amerikát
https://index.hu/techtud/2020/05/18/mt_st_helens_mount_saint_helens_vulkan_v
ulkankitores_40_eve_vulkanologia_harangi_szabolcs/

marieclaire.hu - 2020.05.18.
Hiába a karanténfáradtság, a járvány kimenetele továbbra is rajtunk múlik
Természetes lenne, hogy két hónapnyi szigorú szabálykövetés után az emberek
egyszerűen belefáradtak az elővigyázatosságba? A témában V. Komlósi Annamáriát, az
ELTE-PPK címzetes egyetemi tanárát, a Magyar Pszichológiai Társaság
Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnökét kérdeztük.
https://marieclaire.hu/lelek/2020/05/18/hiaba-a-karantenfaradtsag-a-jarvanykimenetele-tovabbra-is-rajtunk-mulik/
mediapiac.com - 2020.05.18.
Segíts azzal, amire gyermekeidnek már nincs szüksége!
Tavaly nyár óta háromezernél is több résztvevő több mint 450 halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő óvodát, így közel 30.000 gyermeket segített az Örökbe
fogadok egy ovit! kezdeményezésen keresztül. (…) Az intézmények ugyanis nincslistát
írnak, az örökbefogadók így az azon szereplő tételekkel is segítenek. „Tanítani fogom az
egyetemen, mert egyszerűen példaszerű, amit csinálnak" – emelte ki Bass László,
szegénységkutató, az ELTE adjunktusa egy előadásban.

https://www.mediapiac.com/trending-now/Segits-azzal-amire-gyermekeidnek-marnincs-szuksege/210225/
További megjelenés:
-

-

-

csaladinet.hu - 2020.05.19.
Segíts azzal, amire gyermekeidnek már nincs szüksége!
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/28817/segits_azz
al_amire_gyermekeidnek_mar_nincs_szuksege_-_orokbe_fogadok_mozgalom
harmonet.hu - 2020.05.20.
Segíts azzal, amire gyermekeidnek már nincs szüksége!
https://www.harmonet.hu/otthon/72605-segits-azzal,-amire-gyermekeidnek-marnincs-szuksege!.html&harmo=556287
vital.hu - 2020.05.20.
Segíts azzal, amire gyermekeidnek már nincs szüksége!
http://www.vital.hu/gyerekek_adomany_orokbefogadas

Magyar Hírlap - 2020.05.20. (15. oldal)
Fókuszban a kamaszok
Minden negyedik kamasz legalább hetente egyszer idegesnek, ingerlékenynek érzi magát,
vagy nehezen tud elaludni. Ezek az eredmények pedig a WHO szerint aggodalomra adnak
okot. Hazánkban is láthatunk hasonló tendenciákat, különösen a legfiatalabbak körében
– írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, az
ott működő kutatócsoport a nemzetközi felmérés hazai partnere.
További megjelenés:
-

-

magyarhirlap.hu - 2020.05.20.
Fókuszban a kamaszok
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200520-fokuszban-a-kamaszok
civilhirugynokseg.hu - 2020.05.21.
Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte
http://civilhirugynokseg.hu/reflektorfenyben-kamaszok-egeszsege-es-jollete/

Innotéka - 2020.05.20. (17. oldal)
Roncsolásmentes mintavétel génekből
A hallócsontokból kinyert örökítőanyagot összehasonlították a sziklacsontból kinyert
DNS-ével,
amivel
bizonyították
a
hallócsontok
sziklacsonthoz
hasonló
felhasználhatóságát. Az eredmény a Harvard, a Bécsi Egyetem, az ELTE, valamint a Magyar
Természettudományi Múzeum szakembereinek közös sikere.
Innotéka - 2020.05.20. (9,10,11,12,13. oldal)
Mindenben ott a matematika – ezt kell megmutatni a gyerekeknek
Matematizálható problémák „Kétféle diák létezik a matematikához való hozzáállás
szempontjából. Az egyik csoportot önmagában a matematika mint tudomány érdekli. Ők
felismerik a tudományág szépségét, megértik a benne rejlő struktúrákat és
összefüggéseket – mondja Csapodi Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Matematikatanítási és Módszertani Központjának munkatársa. – Nyilván e tanulók nagyon
kevesen vannak, de e tehetség nagyon hamar szembetűnővé válik.
Innotéka - 2020.05.20. (7. oldal)
Kutyamatuzsálemek különleges génjei
Matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt kutyák vizsgálatával az ELTE kutatói olyan
génváltozatokat azonosítottak, amelyek eddigi ismereteink szerint nem fordulnak elő
átlagos élethosszú kutyákban.
Innotéka - 2020.05.20. (17. oldal)
Kire bízza a fiókáit a kakukk?
Az azonban kevésbé volt világos, hogy a kakukk miként ismeri fel a megfelelő gazdafaját,
és hogyan találja meg azok jól elrejtett fészkét. A Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszéke,
valamint az MTA–ELTE–MTM Ökológiai Kutatócsoport munkatársai hazánk egyik
leggyakrabban parazitált gazdafaját, a nádasok szélén költő nádirigót vizsgálták.
Székely Hírmondó - 2020.05.20. (9. oldal)
Mi a karanténfáradtság?
De vajon mi lehet a karanténfáradtság oka? Természetes lenne, hogy két hónapnyi szigorú
szabálykövetés után az emberek egyszerűen belefáradtak az elővigyázatosságba? A
témában V. Komlósi Annamária, az ELTE-PPK címzetes egyetemi tanára, a Magyar
Pszichológiai Társaság Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnöke nyilatkozott.

168ora.hu - 2020.05.20.
Fel kell dolgozni a traumát – Al Ghaoui Hesna a járvány lelki hatásairól
A Berkeley Egyetem kutatói elsősorban arra kíváncsiak: hogyan tudnak az emberek lelkileg
alkalmazkodni a koronavírus-járványhoz és a válság okozta megváltozott életformához. A
vizsgálatot Magyarországon Dr. Fülöp Márta, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai
Intézet tudományos munkatársa, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi
tanára vezeti. Több országot is vizsgálnak, köztük felmérik a magyarországi viszonyokat
is.
https://168ora.hu/itthon/al-ghaoui-hesna-a-jarvany-lelki-hatasairol-185548
delmagyar.hu - 2020.05.19.
Egyre többen vizsgáznak online
Bár az előzetes terv az volt, hogy az online nyelvvizsga várhatóan angol és német nyelvből
lesz elérhető, ez három nyelvvizsgaközpontnál – iTOLC, TIT, Euroexam – így is lett,
azonban az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. további 26 nyelvből biztosít lehetőséget a
vizsgázásra.
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyre-tobben-vizsgaznak-online6458961
elteonline.hu - 2020.05.19.
A véletlen műve – interjú Szabados Gáborral, a Nemzeti Sport Online újságírójával
Rengeteg szép élménnyel lett gazdagabb, többek között nyolc olimpiai aranyéremmel.
Karrierjének alakulását, a szakma pozitívumait és negatívumait firtattuk Szabados Gábor
sportközgazdásszal, a Nemzeti Sport Online korábbi főszerkesztőjével, aki nem mellesleg
az ELTE sportszervező szakán tanít.
http://elteonline.hu/sport/2020/05/19/a-veletlen-muve-interju-szabados-gaborral-anemzeti-sport-online-ujsagirojaval/
hrportal.hu - 2020.05.19.
Koronavírus: különleges munkaerő-piaci kutatás készül
Tíz magyarországi és egy határon túli egyetem kutatóinak összefogásával készül
nagyszabású kutatás a koronavírus munkaerő piacra gyakorolt hatásairól. (...) A résztvevő
intézmények: a Budapest Metropolitan Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
a Pécsi Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, a Soproni Egyetem, a Szegedi
Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és a Selye János Egyetem.

További megjelenés:
-

vg.hu - 2020.05.19.
Koronavírus-válság kihívások és HR-válaszok
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/koronavirus-valsag-kihivasok-es-hr-valaszok2264868/

InfoRádió - Aréna - 2020.05.19.
Befolyásolhatja-e a mostani járványügyi helyzet az Egyesült Államokban az
elnökválasztást?
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK
https://www.youtube.com/watch?v=-PFillBGwOY
InfoRádió - Aréna - 2020.05.19.
Az Egyesült Államok a koronavírus-járvány elleni védekezés melyik fázisában van
most?
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK
https://www.youtube.com/watch?v=x4itpV-Ck48
sopronmedia.hu - 2020.05.18.
Sopronban is csatlakoztak a Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét! elnevezésű
felhíváshoz
Idén a magyarság szétszakításának századik évfordulójának alkalmából indította el a
videós kezdeményezést a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes és az ELTE
Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttes.
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/neptancosok
Magyar Nemzet - 2020.05.21. (6. oldal)
Bejáró katonákkal erősít a honvédség
Több hazai felsőoktatási intézmény után az ország egyik legnépszerűbb egyetemén, az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen is lehet már katonának jelentkezni – számolt be a
Honvédelem.hu. A toborzóiroda minden kedden és csütörtökön 13 és 15 óra közt tart
nyitva az Egyetem tér 5. szám alatt.
További megjelenés:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

delmagyar.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezeleserekinal-megoldast-a-honvedseg-6465627/
kemma.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2433465/
boon.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://boon.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-4269114/
kisalfold.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezeleserekinal-megoldast-a-honvedseg-8617293/
zaol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-4217376/
sonline.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2800551/
szoljon.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2383383/
baon.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.baon.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2695236/
heol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.heol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2471103/

-

-

-

-

-

-
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-

-

feol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.feol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-4018242/
bama.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.bama.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2513304/
teol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.teol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2430729/
veol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.veol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-3791208/
duol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.duol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-3610230/
szon.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://szon.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-3917142/
beol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.beol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-2724618/
kisalfold.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezeleserekinal-megoldast-a-honvedseg-8617293/
haon.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://haon.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-4053627/

-

-

-

vaol.hu - 2020.05.21.
A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/a-gazdasagi-valsaghelyzet-kezelesere-kinalmegoldast-a-honvedseg-3992517/
magyarnemzet.hu - 2020.05.21.
Bejáró katonákkal erősít a honvédség
https://magyarnemzet.hu/belfold/bejaro-katonakkal-erosit-a-honvedseg8143892/
honvedelem.hu - 2020.05.20.
Már az ELTE-n is lehet katonának jelentkezni
https://honvedelem.hu/cikk/mar-az-elte-n-is-lehet-katonanak-jelentkezni/

Népszava - 2020.05.21. (1,5. oldal)
Ha beleszólnak, lemondunk, de ez a Facebooknak sem lenne érdeke – mondja
interjúnkban Sajó András jogászprofesszor
Nem tisztán jogi probléma, amikor egy magáncég etikai, erkölcsi szabályai találkoznak az
alkotmánnyal – véli Sajó András, a Facebook működését ellenőrző tanács tagja. (…) A
rendszerváltáskor az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének professzorává nevezték ki,
a Közép-európai Egyetem (CEU) alapító dékánja, majd egyetemi tanára, illetve az ELTE
jogi karának egyetemi tanára. 2008-ban az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájává
választották, mely tisztségét 2017-ig töltötte be.
Figyelő - 2020.05.21. (9. oldal)
Mérlegen a felsőoktatás
2020-ban ismét a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek a felsőoktatásba
jelentkezők között, az intézmények közül idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem a
favorit.
168 óra - 2020.05.21. (20,21. oldal)
Lelki mélyrepülés a járványban
Öngyilkossági kísérletekig fajuló krízishelyzetek is kísérték egyébként is sérülékeny lelki
életünket a járvány idején. A szakemberek abban is egyetértettek, hogy a válságos
helyzetben fokozódott a pszichiátriai többletterhelés. Mindez eddig nem sok figyelmet
kapott, de érdemes volt utánanézni. (…) Dr. Balázs Judit, az ELTE Pszichológiai Intézet
tanszékvezetője elmondta: rohamtempóban kezdték fejleszteni és kihasználni a
telemedicinában rejlő lehetőségeket. Bár a telefonos orvoslás szerinte nem pótolja a
személyes találkozást, de rengeteg lehetőséget nyújt.

elteonline.hu - 2020.05.20.
Kutató virológus, klinikai mikrobiológus, valamint lelkes tanár és témavezető
találkozása egy személyben – Interjú Takács Máriával
Dr. Takács Mária címzetes egyetemi tanár, az Országos Epidemiológiai Központ (ma már
Nemzeti Népegészségügyi Központ) Virológiai Főosztályának egykori vezetője többek
között az ELTE Természettudomány Karán is tart virológiával kapcsolatos kurzusokat. A
jelenlegi járványügyi helyzetre reflektálva kérdeztük eddigi pályájáról és a jelenlegi
járványhelyzet adta kihívásokról.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/05/20/kutato-virologus-klinikai-mikrobiologusvalamint-lelkes-tanar-es-temavezeto-talalkozasa-egy-szemelyben-interju-takacsmariaval
index.hu - 2020.05.20.
Legutóbb épp ilyen helyzetben nyúltam alkoholhoz
Többszörösen nehéz helyzetbe kerültek az alkoholfüggők a koronavírus-járvány
terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt. Alkoholistákkal és a
szenvedélybetegséggel foglalkozó szakemberekkel és alkoholbetegekkel beszélgettünk.
(...) A szerző az ELTE Média és Kommunikáció szakának mesterszakos hallgatója. Ez a cikk
az Index és az ELTE Média együttműködéséből született.
https://index.hu/belfold/2020/05/20/mostanra_csak_a_magany_maradt._legutobb_epp_il
yen_helyzetben_nyultam_alkoholhoz/
index.hu - 2020.05.20.
A Scratch programozás alapjai
Legújabb adásunkban Koren Balázs, az ELTE oktatója a Scratch programozási nyelvet fogja
bemutatni. Ez egy kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett felület, aminek segítségével
könnyen elsajátítható a programozás alapja.
https://index.hu/techtud/2020/05/20/iskolateve_masodik_evad_kodolas_negyedik_ora_s
cratch_pong_videojatek/
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.05.20.
Iskolatévé 1-kor, készítünk egy labdás játékot
https://index.hu/techtud/2020/05/20/iskolateve_1kor_keszitunk_egy_labdazo_jatekot_scratch-ben/

Krónika - 2020.05.18. (12. oldal)
Erdélyi diáksiker a rockoperaversenyen
Lezárult a hétvégén az István, a király iskolába megy című online tehetségkutató verseny.
A nyertes kézdiszentléleki, gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi diákok és tanárok
beszéltek lapunknak az eredményhirdetés izgalmairól, a győzelem jelentőségéről. (...) A
nyertes csapatok között szerepel továbbá a várpalotai Várkerti Általános Iskola és a
budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.
Magyar Hang - 2020.05.22. (5. oldal)
Másfél négyzetméter őrület
A gyanúsítottak közül azok kerülnek az IMEI-be letartóztatásba, akik kóros
elmeállapotáról korábbról már rendelkezésre áll szakvélemény, illetve azok, akik esetében
a kóros elmeállapot gyanúja felmerül, és hosszabb vizsgálat szükséges. Utóbbiakat azért
ﬁgyelik meg ezen intézményben a letartóztatásuk időtartama alatt, hogy ez a
szakvélemény elkészülhessen – mondta lapunknak Nemes B. András ügyvéd, az ELTE
Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének megbízott oktatója.
infostart.hu - 2020.05.22.
Magyarországon is a szaporább koronavírus-mutáció terjed
A tudósok szerint ennél a vuhani 1-2 hét helyett hosszabb a tünetmentes fertőzési
időszak, és tovább is tart a megbetegedettek gyógyulása. Emellett ezeknél az eseteknél
jellemzően a tüdőt károsítja a vírus, míg a vuhani betegek számos más szerve is sérült, így
a szíve, a mája és a bélrendszere is. Van azonban egy másik, világszerte jóval nagyobb
mértékben jelen lévő mutáció is, amely az eredeti vuhani vírusnál gyorsabban terjed –
mondta el az RTL Klub Házon kívül című adásában Müller Viktor, az ELTE TTK tudományos
munkatársa.
https://infostart.hu/belfold/2020/05/22/magyarorszagon-is-a-szaporabb-koronavirusmutacio-terjed
További megjelenés:
-

-

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.22.
Magyarországon a gyorsabban terjedő koronavírus-verzió fertőz
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/magyarorszagon-a-gyorsabban-terjedokoronavirus-verzio-fertoz/
24.hu - 2020.05.21.
Magyarországon az a koronavírus-verzió fertőz, amelyik gyorsabban terjed

https://24.hu/belfold/2020/05/21/magyarorszagon-az-a-koronavirus-verziofertoz-amelyik-gyorsabban-terjed/
medicalonline.hu - 2020.05.22.
Aktuális kutatások és fejlesztések a koronavírus ellen
Nem biztos, hogy az enyhén megbetegedettek nem szereztek védettséget, mert az
immunrendszernek vannak olyan elemei, amelyek védhetik azokat is, akik enyhe
tünetekkel estek át a betegségen – kontrázott prof. dr. Kacskovics Imre, az ELTE dékánja.
Az egyetemen egyébként a vírusfertőzést megelőző gyógyszerfejlesztésen dolgoznak, a
hatóanyag megakadályozza a Sars-CoV-2-t, hogy a sejtek ACE-2-es receptorához
kötődjön. Bár a szer emberi szervezetbe még nem került, a preklinikai tesztek után
alkalmazni tudják majd.
http://medicalonline.hu/cikk/aktualis_kutatasok_es_fejlesztesek_a_koronavirus_ellen
További megjelenés:
-

-

-

-

-

dehir.hu - 2020.05.21.
A Debreceni Egyetem rektora a koronavírus-vakcina fejlesztésről beszélt
http://www.dehir.hu/belfold/a-debreceni-egyetem-rektora-a-koronavirusvakcina-fejlesztesrol-beszelt/2020/05/21/
pecsma.hu - 2020.05.21.
Új magyar fejlesztések a koronavírus elleni küzdelemben
https://www.pecsma.hu/korzo/uj-fejlesztesekkel-segitik-magyar-kutatok-a-viruselleni-kuzdelmet/
demokrata.hu - 2020.05.21.
Magyar siker: ígéretes fejlesztések a járvány elleni küzdelemben
https://demokrata.hu/magyarorszag/magyar-siker-igeretes-fejlesztesek-ajarvany-elleni-kuzdelemben-246535/
hirado.hu - 2020.05.21.
Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar kutatók
https://hirado.hu/tudomany-hightech/orvostudomany/cikk/2020/05/21/igeretes-fejlesztesekrol-szamoltak-bemagyar-kutatok
kuruc.info - 2020.05.21.
Koronavírus-konferencia
ígéretes
fejlesztésekről
számoltak
be
magyarországi kutatók
https://kuruc.info/r/64/212700/

-

-

-

-

-

-

-

penzcentrum.hu - 2020.05.21.
Koronavírus: elárulták, hogy állnak a vakcina kifejlesztésével a magyar
kutatók
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/koronavirus-elarultak-hogy-allnak-avakcina-kifejlesztesevel-a-magyar-kutatok.1096026.html
hazipatika.com - 2020.05.21.
Koronavírus: Magyarország is megkezdte a vakcina fejlesztését
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavir
us_magyarorszag_is_megkezdte_a_vakcina_fejleszteset/20200521160613
magyarhirlap.hu - 2020.05.21.
Külön forrást kapnak a járványügyi kutatások
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200521-kulon-forrast-kapnak-ajarvanyugyi-kutatasok
webbeteg.hu - 2020.05.21.
Koronavírus - Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar kutatók
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegugy/25243/koronavirus-fejlesztesek
lokal.hu - 2020.05.21.
Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar kutatók
https://www.lokal.hu/2020-05-igeretes-fejlesztesekrol-szamoltak-be-magyarkutatok/
index.hu - 2020.05.21.
Online konferencián számoltak be magyar kutatók a koronavírussal
kapcsolatos kutatásokról és fejlesztésekről
https://index.hu/techtud/2020/05/21/koronavirus_kutatas_magyarorszag/
infostart.hu - 2020.05.21.
Megpezsdült a magyar tudományos élet - így állnak a kutatások
https://infostart.hu/tudomany/2020/05/21/megpezsdult-a-magyar-tudomanyoselet-igy-allnak-a-kutatasok

divany.hu - 2020.05.21.
A szerhasználó nőkön nemcsak a drog uralkodik, hanem a férfiak is
Miért olyan kevés a kifejezetten nőkre szabott program, csoport, terápia, ahol te is
nagyobb biztonságban éreznéd magad? Erről kérdeztük dr. Kaló Zsuzsa pszichológust,
drogkutatót, a Bevezetés a szerhasználó nők világába című könyv szerzőjét. (...) Az ELTEPPK adjunktusa mégis azt hangsúlyozza, hogy amikor szenvedélybeteg nőkkel beszélget,
legyenek bármilyen sokfélék is, mégis először a bátorság és az erő jut eszébe róluk. Mert

óriási bátorság kell ahhoz, hogy valaki elkezdje feldolgozni azokat a nehéz
életeseményeket, amelyeket átélt.
https://divany.hu/vilagom/2020/05/21/noi-szerhasznalat/
hirtv.hu - 2020.05.21.
Hatásosak a korlátozó intézkedések több vizsgálat szerint is
Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja hangsúlyozta: a
koronavírus-járványt sikerült megfékezni, de amíg nincs védőoltás koronavírus ellen, a
veszély nem múlt el. Azt például még jelenleg is kutatják, hogy a fertőzésen átesettek
szereznek-e védettséget a vírus ellen.
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/hatasosak-a-korlatozo-intezkedesek-tobb-vizsgalat-szerintis-2501864
További megjelenés:
-

-

-

-

-

lokal.hu - 2020.05.21.
Bódis József: Ha nagy a baj, gyorsan tudunk szövetkezni és eredményeket
produkálni
https://www.lokal.hu/2020-05-bodis-jozsef-ha-nagy-a-baj-gyorsan-tudunkszovetkezni-es-eredmenyeket-produkalni/
demokrata.hu - 2020.05.21.
Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk szövetkezni
https://demokrata.hu/magyarorszag/bodis-jozsef-ha-nagy-a-baj-gyorsantudunk-szovetkezni-246584/
nepszava.hu - 2020.05.21.
Nem csak öli, élénkíti is a gazdaságot a koronavírus
https://nepszava.hu/3078910_nem-csak-oli-elenkiti-is-a-gazdasagot-akoronavirus
pestisracok.hu - 2020.05.21.
Bódis József: a járvány elleni védekezés eddigi leghatékonyabb eszköze a
fegyelem volt
https://pestisracok.hu/bodis-jozsef-a-jarvany-elleni-vedekezes-eddigileghatekonyabb-eszkoze-a-fegyelem-volt/
portfolio.hu - 2020.05.21.
A koronavírus most láthatatlan és legyőzhetetlen ellenség, de
Magyarországon már nem sokáig

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200521/a-koronavirus-most-lathatatlan-eslegyozhetetlen-ellenseg-de-magyarorszagon-mar-nem-sokaig-433246
index.hu - 2020.05.21.
Negyvenéves lett Pac-Man, de jó formában van
Pac-Man szerepelt például madridi karácsonyfán, játszható Google-logóban, a Knight
Riderben, viccelt vele Remi Gaillard, a NASA a Szaturnusz egyik holdján találta meg , az
ELTE Informatikai Kar Neurális Információfeldolgozási Csoportja pedig a Pac-Mannel
végzett MI-kutatásokat.
https://index.hu/tech/godmode/2020/05/21/pac_man_pacman_negyveneves_40_namco
_ivatani_toru_videojatek/
infostart.hu - 2020.05.21.
Járvány ide vagy oda, megy a politikai taktikázás
Az Egyesült Államokban elsősorban a republikánus államokban enyhítenek a koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseken, a demokraták a szigor fenntartása
mellett érvelnek – hangzott el az InfoRádió Aréna című műsorában. Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő arról is beszélt, az idei elnökválasztás során az alelnökjelölt szerepe
különösen felértékelődhet.
https://infostart.hu/kulfold/2020/05/21/jarvany-ide-vagy-oda-megy-a-politikaitaktikazas
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.05.21.
Folyamatosan nyitnak meg ismét a szabadtéri turisztikai helyszínek
Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-21_09-0000&enddate=2020-05-21_11-10-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.05.21.
2015 óta működik az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda
Megszólaló: Kovács Krisztina egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-21_09-0000&enddate=2020-05-21_11-10-00&ch=mr1
RTL Klub - Fókusz - 2020.05.21.
Honnan jött Magyarországra a koronavírus-járvány?
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE-TTK

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-05-21-c_12627293
Érdi Újság - 2020.05.20. (1,3. oldal)
Aszály
A talajnedvességet ábrázoló térkép tanúsága szerint az ország középső, Érdet és
környékét is magában foglaló részére a jelentős aszályhelyzet jellemző, itt a talaj felső, 20
cm-es rétegében a szükséges vízmennyiségnek csak 17-40 százaléka található. Kis Anna
meteorológus, az ELTE Meteorológiai Tanszékének klímakutatója több elemzést is írt a
Másfélfok című, éghajlatváltozással foglalkozó tudományos honlapon a hazai és az
európai aszályhelyzetről.
Élet és Irodalom - 2020.05.22. (7. oldal)
„Az egyén elveszítette bizalmát a hatalomban”
Az Eötvös Collegiumban, ahová érettségije után bekerült, hamar elsajátította azt a
kettőséget, amely ennek a páratlan szellemi műhelynek a légkörét meghatározta.
Egyszerre volt jelen a kollegistákban, így őbenne is a nagy szellemi teljesítmények iránti
feltétlen tisztelet és a mindenre vonatkoztatható, sokszor kíméletlen kritikai szellem. Ez
határozta meg esszéírói tevékenységét, s ez működött a tanárban is, akiért rajongtak
tanítványai. Szelíd volt, de adott esetben keményen vitatkozott.
kultura.hu - 2020.05.21.
Líra könyvhét
Spiró György új könyve egy hosszabb és két rövidebb
felfűzhetők az 1969–1989–2019-es évszámokra. A címadó
személyes visszaemlékezés az Eötvös Collegiumra, amelynek
hatvanas évek második felében. Az írásból megismerjük a
rítusait, mindennapjait.
https://kultura.hu/lira-konyvhet/

esszét tartalmaz, amelyek
esszé önéletrajzi történet,
Spiró György is tagja volt a
kollégium belső szokásait,

További megjelenés:
-

bdpst24.hu - 2020.05.21.
Líra karantén online ünnepi könyvhét a legnagyobbakkal
https://bdpst24.hu/2020/05/21/lira-karanten-online-unnepi-konyvhet-alegnagyobbakkal

