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Ripost - 2020.05.25. (1. oldal)
Legboldogabbak a házasok és a több gyereket nevelők
A házasság és a gyerekek nagyon sok örömöt adnak az életben, hiszen a házasok és a
több gyereket nevelők boldogabbnak vallották magukat a többieknél. Az ELTE PPK Pozitív
Pszichológia Kutatócsoportja Oláh Attila professor emeritus vezetésével idén is
elkészítette Magyarország Boldogságtérképét.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

blikk.hu - 2020.05.24.
Megérkezett Magyarország boldogságtérképe! Kiderült, hol él a legtöbb
elégedett ember az országban
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kiderult-hol-el-a-legtobb-elegedett-emberaz-orszagban/tvk5wcd
hirklikk.hu - 2020.05.24.
Boldogságtérkép Magyarországról
https://hirklikk.hu/kozelet/boldogsagterkep-magyarorszagrol/364148/
nyugat.hu - 2020.05.24.
Valami jó: úgy tűnik, nem vagyunk boldogtalanok
https://www.nyugat.hu/cikk/valami_jo_ugy_tunik_nem_vagyunk_boldogtalanok
24.hu - 2020.05.24.
Székesfehérvár a legboldogabb, Kaposvár a legboldogtalanabb magyar
település
https://24.hu/tudomany/2020/05/24/boldogsagterkep-szekesfehervar-kaposvar/
propeller.hu - 2020.05.24.
Ezeknek a megyéknek a lakói a legboldogabbak Magyarországon
http://propeller.hu/itthon/3537927-ezeknek-megyeknek-lakoi-legboldogabbakmagyarorszagon
budapestkornyeke.hu - 2020.05.24.
Kiderült, hogy melyik az ország legboldogabb városa

-

-

-

-

-

https://budapestkornyeke.hu/kiderult-hogy-melyik-az-orszag-legboldogabbvarosa/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.24.
Megvan, hogy melyik a legboldogabb város Magyarországon
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/megvan-hogy-melyik-a-legboldogabbvaros-magyarorszagon/
infostart.hu - 2020.05.24.
Kiderült, hol a legboldogabbak a magyar emberek
https://infostart.hu/eletmod/2020/05/24/kiderult-melyik-magyar-varosban-alegboldogabbak-az-emberek
Vasárnapi Blikk - 2020.05.23. (2,3. oldal)
Itt a legboldogabb a magyar
Népszava - 2020.05.26. (9. oldal)
Boldogok országa
eszakhirnok.com - 2020.05.25.
Magyarország Boldogságtérképe 2019-2020
https://www.eszakhirnok.com/miskolc/96578-2020-05-25-05-52-06.html
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.05.25.
Székesfehérvár a legboldogabb város Magyarországon
Megszólaló: Oláh Attila professzor, ELTE
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-majus-25-hetfo-060010766
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.05.26. (12. oldal)
Évek óta a legboldogtalanabb megyék közé tartozik Nógrád
Petőfi Népe - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Új Néplap - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Dunántúli Napló - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Tolnai Népújság - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Heves Megyei Hírlap - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb

-

Somogyi Hírlap - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
24 óra - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.05.28. (12. oldal)
Fehérvár a legboldogabb
Napló - 2020.05.28. (1, 4. oldal)
Veszprém megye a legboldogabb
Vas Népe - 2020.05.29. (1,5. oldal)
Mi kell most a boldogsághoz?

atv.hu - 2020.05.24.
Rendszerváltó képviselők mondják el, mit csinálnának másképp, mint 30 éve
Nincs hiányérzetem – ezt válaszolta arra a kérdésre Hack Péter, hogy van-e nosztalgiájuk
a parlament iránt. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára úgy érzi, azzal, amit most csinál,
több jót tehet az országért, mint képviselőként tett volna a mai politikai helyzetben.
http://www.atv.hu/belfold/20200522-rendszervalto-kepviselok-mondjak-el-mitcsinalnanak-maskepp-mint-30-eve
origo.hu - 2020.05.24.
Rejtélyes, torzított koponyákra bukkantak egy tolnai temetőben
A Római Birodalom bukását övező zűrzavaros történelmi korban a Kárpát-Medence
területén az itt őshonos romanizált népesség és a hunok elől menekülő keleti germán
törzsek hagyományai keveredtek. Erről az egyedülálló kultúráról tanúskodnak a Mözs
melletti ősi temető sírleletei. (...) A lelőhely feltárásáról most az Eötvös Loránd
Tudományegyetem régészei, köztük Koncz István és Vida Tivadar közreműködésével a
német Curt Engelhorn Archeometriai Központ munkatársa, Corina Knipper tollából jelent
meg közlemény a PLoS ONE folyóiratban.
https://www.origo.hu/tudomany/20200524-kulturak-keveredeserol-vallanak-mozstorzitott-koponyas-sirleletei.html
További megjelenés:
-

24.hu - 2020.05.23.
Eltorzított fejű emberek éltek Tolnában is
https://24.hu/tudomany/2020/05/23/hun-kor-eltorzitott-koponya-regeszet/

-

tudomanyplaza.hu - 2020.05.22.
Koponyatorzítás a hun korban
https://tudomanyplaza.hu/koponyatorzitas-a-hun-korban/

ujkor.hu - 2020.05.24.
Fattyak és sapkások – Pénzverés és pénzforgalom Nyugat-Magyarországon (1387–
1608)
Az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi docensének több évtizedre
visszatekintő numizmatikai, gazdaságtörténeti, pénztörténeti munkássága történészek és
gyűjtők körében is széles körben ismert. Publikációs tevékenysége megtekinthető az
MTMT adatbázisában . A kisebb részkutatások, tanulmányok közül kiemelendő és
mérföldköveknek is tekinthetőek a nagyobb szintézisek, mint a Florenus Hungaricalis.
http://ujkor.hu/content/fattyak-es-sapkasok-penzveres-es-penzforgalom-nyugatmagyarorszagon-1387-1608
vasarnap.hu - 2020.05.24.
Ismét lesz „Szülőnek lenni” konferencia, ezúttal online csatlakozhatunk!
A konferenciát a szülőséggel és családokkal foglalkozó, a gyerekekkel közvetlen
kapcsolatban levő, illetve ehhez a tevékenységhez kapcsolódó szakmai szervezetek
képviselői – pedagógusok, szociális szakemberek, civil és önszerveződő közösségek
képviselői, érdeklődő szülők, valamint az ELTE PPK dolgozói és hallgatói részére szervezik
évről évre.
https://vasarnap.hu/2020/05/24/ismet-lesz-szulonek-lenni-konferencia-ezuttal-onlinecsatlakozhatunk/
Blikk - 2020.05.23. (3. oldal)
Strandolni és kocsmázni sem tolonganának a magyarok
Érthető hát az óvatosság, de ez csak elővigyázatosság, nem több. Nem marad így az
életünk, nem változtatott meg bennünket végleg a járvány – vélekedett Oláh Attila, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának professzora.
További megjelenés:
-

blikk.hu - 2020.05.22.
Megkérdeztük a magyarokat: így vélekednek a strandolásról és kocsmázásról
a koronavírus-járvány után

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/blikk-felmeres-nyitas-szavazas-olvasokstrand-kocsma-tomeg-tolongas-koronavirus/g2ms2x2
Színes Ász - 2020.05.23. (2,3. oldal)
A fertőzőbb vírus terjed nálunk
Az RTL Klubnak Müller Viktor, az ELTE TTK tudományos munkatársa mesélt arról a
változatról, ami Észak-Olaszországban jött létre, és virulensebb, azaz hatékonyabban és
gyorsabban terjed, mint a vuhani változat.
További megjelenés:
-

-

-

-

index.hu - 2020.05.22.
A koronavírus fertőzőbb mutációja terjed Magyarországon
https://index.hu/techtud/2020/05/22/koronavirus_eszakolaszorszagi_mutacio_terjed/
portfolio.hu - 2020.05.22.
A koronavírus fertőzőbb mutációja terjed Magyarországon
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200522/a-koronavirus-fertozobbmutacioja-terjed-magyarorszagon-433382
propeller.hu - 2020.05.22.
A koronavírus fertőzőbb, szaporább mutációja terjed Magyarországon is
http://propeller.hu/itthon/3537361-koronavirus-fertozobb-szaporabb-mutaciojaterjed-magyarorszagon-is-video
hvg.hu - 2020.05.22.
A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon
https://hvg.hu/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszag
on

atv.hu - 2020.05.23.
Hack Péter: a rémhírterjesztéses ügyekben a jogalkotó és a rendőrség is hibázott
Mindenhol a világon folyamatosan terjeszkednek a titkosszolgálatok, ami mindig a
visszaélés kockázatával jár, lásd az FBI botránygyanús vizsgálatát a 2016-os Trumpkampánycsapattal szemben. A kérdés az, hogy a visszaélés lebuktatható-e, ráadásul
aggasztó, hogy a lehallgatás és az ellenőrzés eszköze is az állam kezében van. Erről Hack
Péter egyetemi tanár, az ELTE tanszékvezetője beszélt az ATV Egyenes beszéd című
műsorában.

http://www.atv.hu/belfold/20200522-hack-peter-a-remhirterjeszteses-ugyekben-ajogalkoto-es-a-rendorseg-is-hibazott
További megjelenés:
-

pestihirlap.hu - 2020.05.23.
Hack Péter: A jogalkotó és a rendőrség is hibázott a rémhírterjesztéses
ügyekben
https://pestihirlap.hu/2020/05/23/hack-peter-a-jogalkoto-es-a-rendorseg-ishibazott-a-remhirterjeszteses-ugyekben/

eurosport.hosszabbitas.hu - 2020.05.23. 09:35:42
Kormos Lili: "Nekem Benedek Tibor maga a vízilabda"
Megkértem Kun Bernadett egyetemi adjunktust (ELTE – PPK Klinikai pszichológia és
addiktológia tanszék), hogy beszélgessünk erről, a blogomban meg is jelent vele interjú.
Az egész onnan indult, hogy mindenkinek megvolt a varázsszere karanténra: olvass,
maradj otthon, süssél kenyeret, jógázz!
https://eurosport.hosszabbitas.hu/tesis-a-vilag/kormos-lili-benedek-tibor-federer-balogyorgy-raul-tesis-a-vilag-interju
szimpatika.hu - 2020.05.23.
Ígéretes magyar fejlesztések a vírus elleni védekezésben
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://szimpatika.hu/cikkek/9110/igeretes-magyar-fejlesztesek-a-virus-ellenivedekezesben
További megjelenés:
-

budaorsiinfo.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia – Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar
kutatók
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/05/22/koronavirus-konferencia-igeretesfejlesztesekrol-szamoltak-be-magyar-kutatok/

-

napidoktor.hu - 2020.05.27.
Koronavírus-konferencia – Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar
kutatók
https://napidoktor.hu/napi-hirek/koronavirus-konferencia-igeretesfejlesztesekrol-szamoltak-be-magyar-kutatok/

dunaujvaros.com - 2020.05.22.
Hiába a karanténfáradtság, a járvány kimenetele továbbra is rajtunk múlik
A témában V. Komlósi Annamáriát, az ELTE-PPK címzetes egyetemi tanárát, a Magyar
Pszichológiai Társaság Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnökét kérdeztük. A
karanténfáradtság természetes – egyéni eltérések viszont lehetnek. V. Komlósi Annamária
véleménye szerint, ha ez a két hónapnyi házi karantén nem is feltétlenül viselt meg minden
embert egyformán, egy hosszabb ideig, akár fél évig is tartó bezártságnak már garantáltan
mindenkire lenne kisebb-nagyobb negatív hatása.
https://dunaujvaros.com/hirek/202005/hiaba_a_karantenfaradtsag_a_jarvany_kimenetele
_tovabbra_is_rajtunk_mulik
elteonline.hu - 2020.05.22.
Mikroszkóptól a lélegeztetőgépig – idegtudóstól a vállalkozóig: Rózsa Balázs mesélt
Rózsa Balázs orvos, fizikus, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet dendritikus
képalkotási, valamint neurális hálózati és komputációs kutatócsoportjának vezetője, a
PPKE ITK docense, a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. alapító ügyvezetője, és nem
utolsósorban volt ELTE-s hallgató.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/05/22/rozsa-balazs-egy-uj-lelegeztetogep-egyikfeltalaloja-az-elte-egykori-hallgatoja-meselt
hazipatika.com - 2020.05.22.
WHO: sok gyerek küzd mentális problémákkal
A legutóbbi, 2018-as adatfelvételt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végezték.
Nagyjából 6000 ötödik, hetedik, kilencedik és tizenegyedik osztályos tanulót vontak be,
fele-fele arányban fiúkat és lányokat. (…) A válaszok alapján úgy tűnt, ahogy közelednek
az iskola befejezése felé, egyre rosszabbul érzik magukat a tizenévesek. "Amikor
megkérdezem, hogy vannak, mindig azt mondják, fáradtak. Ennek élettani okai is vannak,
de fakadhat az aránytalan iskolai terhelésből, a kevés szabadidőből, a kedvezőtlen alvási
szokásokból és a mozgáshiányból is" - mondta akkor Várnai Dóra, a kutatócsoport tagja.
https://www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/who_sok_gyerek_kuzd_mentalis_prob
lemakkal/20200519101917

komloinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk szövetkezni
és eredményeket produkálni
A rendezvényen több, a koronavírus elleni küzdelmet segítő, ígéretes fejlesztésről
számoltak be magyar kutatók. Závodszky Péter, az Eötvös Loránd Kutató Hálózat - TTK
kutatóprofesszora, valamint Pál Gábor, az EvolVeritas Kft. ügyvezető igazgatója, az ELTE
Biokémiai Tanszék egyetemi docense közös előadásukban az EvolVeritas keretein belül
zajló kutatásokat ismertették, amelyek célja ultraszelektív inhibitorok fejlesztése a
vírusfertőzésben kulcsszerepet játszó emberi proteáz gátlására.
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_produkal
ni/231105/
További megjelenés:
-

-

-

-

bajainapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
bekescsabainapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
mohacsinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni

-

-

-

-

-

-

http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
debreceninapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
soproninapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
budapestinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni

-

-

-

-

-

-

http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
tatabanyainapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
veszpreminapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
papainapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
pecsinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
kaposvarinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni

-

-

-

-

-

-

http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
egrinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
bonyhadinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
kecskemetinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
szombathelyinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
szolnokinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
gyorinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni

-

-

-

http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
miskolcinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
siofokinapilap.hu - 2020.05.22.
Koronavírus-konferencia - Bódis József: ha nagy a baj, gyorsan tudunk
szövetkezni és eredményeket produkálni
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus-konferencia__Bodis_Jozsef__ha_nagy_a_baj__gyorsan_tudunk_szovetkezni_es_eredmenyeket_pr
odukalni/231105/
delmagyar.hu - 2020.05.29.
Az orvostudományi kutatási konzorcium bemutatta az eddig elért
eredményeket
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/az-orvostudomanyi-kutatasikonzorcium-bemutatta-az-eddig-elert-eredmenyeket-6488475/

magyarmuzeumok.hu - 2020.05.22.
Élő múzeumi kapcsolat?
A felsőoktatás oktatói és hallgatói számára is szeretnénk lehetőséget nyújtani az aktív
párbeszédre, tapasztalatcserére, elméleti hátterünk megismertetésére. Ebben
szerezhettünk tapasztalatot áprilisban is, amikor az ELTE Savaria Egyetemi Központ
egyetemi oktatója, Nagy Anna jelentkezett be hozzánk tanító szakos hallgatóival.
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/elo-muzeumi-kapcsolat
nlc.hu - 2020.05.22.
"Az egész társadalom abba az irányba tolja a lányokat, hogy ne foglalkozzanak a
természettudományokkal"
Lehet, hogy ez a tudományterület nem is annyira „férfias”? Tényleg képes diszkriminálni
egy algoritmus? Mi minden olvasható ki rólunk az adatainkból? A konferencia
magyarországi szervezőivel, Koltai Júliával és Vásárhelyi Orsolyával beszélgettünk. (…)
Koltai Júlia szociológus, survey statisztikus. PhD fokozatát 2013-ban szerezte meg. Az ELTE

Társadalomtudományi Karának adjunktusa, a (volt MTA) Társadalomtudományi
Kutatóközpont kutatója és a CEU vendégprofesszora.
https://nlc.hu/eletmod/20200522/noi-egyenjogusag-diszkriminacio-adattudos/
pestihirlap.hu - 2020.05.22.
Toborozni fog a Honvédség az ELTE-n
Minden kedden és csütörtökön délután csatlakozhat bárki a Magyar Honvédséghez az
ELTE Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodájában, amely most üresen áll a korlátozások miatt.
Scheuer Gyula egyetemi kancellár azt mondja, “a toborzóiroda elsősorban a civil lakosság
számára nyújt lehetőséget a katonasághoz való csatlakozásra”.
További megjelenés:
-

168ora.hu - 2020.05.22.
Egyetemistákat toboroz a honvédség, már be is lehet lépni a seregbe az ELTÉn
https://168ora.hu/itthon/egyetemistakat-fog-toborozni-a-honvedseg-mar-be-islehet-lepni-a-seregbe-az-elte-n-185661

sonline.hu - 2020.05.22.
A nők szerint az a bizonyos pohár félig mindig tele van
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.
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nok-szerint-az-a-bizonyos-pohar-feligmindig-tele-van-2757258/
ujegyenloseg.hu - 2020.05.22.
Glokalizáció – helyi gazdaságok globális hálózata?
Mennyire fogja befolyásolni a globalizáció folyamatát a jelenlegi gazdasági válság? Egy
egészségügyi válság kellett a kérdés felvetéséhez, pedig az ökológiával foglalkozó
tudósok évtizedek óta figyelmeztetnek a globalizáció árnyoldalaira. Köves Alexandra
Takács-Sánta Andrással, az ELTE Humánökológia mesterszak igazgatójával beszélget.
http://ujegyenloseg.hu/glokalizacio-helyi-gazdasagok-globalis-halozata/

atv - Egyenes beszéd - 2020.05.22.
Mit kell tudni az új megfigyelési törvényről?
Megszólaló: Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK
http://www.atv.hu/videok/video-20200522-vita-a-remhirterjesztesrol
RTL Klub - Fókusz - 2020.05.22.
Mit lehet tudni a koronavírus terjedéséről?
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE TTK
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-05-22-c_12627479fb
elteonline.hu - 2020.05.25.
Szeretem az ELTE-t, mert… 37. – Interjú Somodi Csengével, a TTK HÖK
elnökhelyettesével
Somodi Csenge a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökhelyettese,
biológia mesterszakos hallgató, az ELTE Rekrutációs program aktív szervezője; évek óta
tevékeny szerepet vállal nem csak a Biológia Intézet életében, hanem a kari közéletben is.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/05/25/szeretem-az-elte-t-mert-37-interju-somodicsengevel-a-ttk-hok-elnokhelyettesevel/
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.05.25.
Miért használjuk vezetés közben a mobiltelefonunkat?
Megszólaló: Demetrovics Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Pszichológia Intézet
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-25_16-0000&enddate=2020-05-25_17-40-00&ch=mr1
fidelio.hu - 2020.05.25.
Líra Könyvhét: Beszélgetés Nádasdy Ádámmal és Spiró Györggyel új könyvük
kapcsán
A címadó esszé önéletrajzi történet, személyes visszaemlékezés az Eötvös Collegiumra,
amelynek Spiró György is tagja volt a hatvanas évek második felében. Az írásból
megismerjük a kollégium belső szokásait, rítusait, mindennapjait.
https://fidelio.hu/konyv/lira-konyvhet-beszelgetes-nadasdy-adammal-es-spirogyorggyel-uj-konyvuk-kapcsan-155425.html
További megjelenés:

-

-

-

-

-

cornandsoda.com - 2020.05.25.
Részlet Spiró György új könyvéből - Malaccal teljes éveink
http://cornandsoda.com/reszlet-spiro-gyorgy-uj-konyvebol-malaccal-teljeseveink/
fidelio.hu - 2020.05.25.
Líra Könyvhét a karanténban
https://fidelio.hu/konyv/lira-konyvhet-a-karantenban-155404.html
infostart.hu - 2020.05.26.
Kedd – online kulturális programajánló a karantén idejére
https://infostart.hu/kultura/2020/05/26/kedd-online-kulturalis-programajanlo-akaranten-idejere
kultura.hu - 2020.05.27.
„Békekorszakban éltünk, de ebbe a békébe bele lehetett dögleni”
https://kultura.hu/bekekorszakban-eltunk-de-ebbe-a-bekebe-bele-lehetettdogleni/
divany.hu - 2020.05.28.
Spiró György: Semmi nem úgy volt, ahogy hazudni szoktak róla
https://divany.hu/vilagom/2020/05/28/interju-spiro-gyorgy/

kepmas.hu - 2020.05.25.
Stumpf István: „Egy nemzet akkor lehet sikeres, ha közösségeiben erős”
A Fidesz a Bibó Szakkollégiumban jött létre, és már a rendszerváltoztatást megelőzően
nagyon súlyos belső egyetemi konfliktusok alakultak ki a szakkollégiumok és az országos
találkozók miatt.
https://kepmas.hu/stumpf-istvan-egy-nemzet-akkor-lehet-sikeres-ha-kozossegeibeneros-rendszervaltas-30
Petőfi Népe - 2020.05.27. (3. oldal)
Csokorba gyűjtik a táncokat
Virtuális csokorba gyűjtik a Kárpát-medence néptáncait a Gencsapáti Hagyományőrző
Néptáncegyüttes és az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttes
kezdeményezésére. A jelentkezőknek egy rövid, egy-két perces videót kell készíteni,
amiben bemutatják környékük vagy más táj táncát.
További megjelenés:

-

-

-

Vas Népe - 2020.05.27. (6. oldal)
Csatlakoztak a körmendiek is
keol.hu - 2020.05.27.
Körbetáncolják a Kárpát-medencét! – A ballószögiek is csatlakoztak a
felhíváshoz
https://keol.hu/kultura/korbetancoljak-a-karpat-medencet--a-balloszogiek-iscsatlakoztak-a-felhivashoz
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.05.26. (4. oldal)
Festői, kies tájakon táncolták a csárdást
baon.hu - 2020.05.27.
Csokorba gyűjtik a táncokat Ballószögön
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/csokorba-gyujtik-a-tancokatballoszogon-2711517/
feol.hu - 2020.05.27.
A víz szalad, a kő viszont marad – A Barkócaberkenye Néptánccsoport alapítói
ma is tagok
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/a-viz-szalad-a-ko-viszont-marad-abarkocaberkenye-neptanccsoport-alapitoi-ma-is-tagok-4026099/

Somogyi Hírlap - 2020.05.27. (5. oldal)
Szépírók között talált otthonra
Bajos meszszire nézni, ha már 80 éves az ember, vallja a taranyi születésű,
Balatonbogláron élő Druzsin Ferenc irodalomtörténész, számos kötet szerzője, aki tanított
a Táncsics gimnáziumban, s a tanítóképzőben, de volt az ELTE rektorhelyettese és egy
időben vezette a szófiai Magyar Kulturális Intézetet. A professzor azonban szeretné még
rendezni adósságát Tolnai Lajos felé; a XIX. század végének egyik legtermékenyebb és
legjelentősebb prózaírójáról készül írni.
elteonline.hu - 2020.05.26.
Futótippek Csere Gáspártól
Csere Gáspár, a BEAC Atlétika szakosztályának kiválósága, az ELTE futónagykövete is
csatlakozott a #sportmindenkor online edzésprogramhoz és a nehéz helyzetben is számos
hasznos futótippel lát el mindenkit, aki a szabályok betartása mellett egy kis mozgásra
vágyna a karantén idején.
http://elteonline.hu/sport/2020/05/26/futotippek-csere-gaspartol/

hu.euronews.com - 2020.05.26.
Csak fél évig tarthat az immunitás az új koronavírus ellen egy tanulmány szerint
Az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Kacskovics Imre május közepén a
Magyarországon zajló gyógyszerfejlesztésekről beszélve fogalmazott óvatosan az új
koronavírus ellen gyógyulás útján szerezhető immunitásról.
https://hu.euronews.com/2020/05/26/csak-fel-evig-tarthat-az-immunitas-az-ujkoronavirus-ellen-egy-tanulmany-szerint
További megjelenés:
-

-

infovilag.hu - 2020.05.27.
Csak fél év az immunitás a koronavírus ellen
https://infovilag.hu/csak-fel-ev-immunitas-a-koronavirus-ellen/
delina.hu - 2020.05.28.
Csak fél évig tarthat az immunitás az új koronavírus ellen
http://delina.hu/egeszseg/2020/05/28/csak-fel-evig-tarthat-az-immunitas-az-ujkoronavirus-ellen

hvg.hu - 2020.05.26.
Ön munkafüggő? Így érinthetik a járvány következményei
A túlzott munkavégzés miatt pedig számos konfliktust is megélnek, elsősorban
családtagjaikkal, hozzátartozóikkal, akik sokszor szenvednek a munkamániás családtag
miatt: folyton túlórázik, otthon is dolgozik, ideges, ha megzavarják a munkában, nem lehet
vele együtt lazítani, és csak a munkáról lehet vele beszélni. „Eléggé megterhelő voltam a
környezetem számára. Gyerekeimmel elmentem ide-oda, de csak félig voltam ott. Nem
tudtam teljesen elvonatkoztatni a munka dolgoktól. Tehát ilyen beszűkült tudatállapotban
léteztem” – nyilatkozta az egyik alany Kaló Zsuzsa pszichológussal tavaly az ELTE
Pszichológiai Intézetében (PI) készített kutatásunkban.
https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20200526_On_munkafuggo_Igy_erinthetik_a_jarvan
y_kovetkezmenyei
index.hu - 2020.05.26.
Iskolatévé 1-kor, biciklis féklámpát kódolunk a Microbiten
Koren Balázs, az ELTE oktatója ezen az eszközön mutatja meg, hogyan tudjuk felvillantani
a rajta lévő ledeket, és nem csak úgy, mint egy lámpakapcsolóval a csillárt: mozgásra,
fékezésre aktiválódik a fény.

https://index.hu/techtud/2020/05/26/iskolateve_1kor_biciklis_feklampat_kodolunk_a_microbiten/
További megjelenés:
-

-

index.hu - 2020.05.26.
Féklámpát készítünk biciklire - Iskolatévé: kódolás, 5. rész
https://index.hu/video/2020/05/26/iskolateve_masodik_evad_kodolas_programoz
as_bbc_microbit_feklampa_scratch_makecode_6g/
index.hu - 2020.05.26.
Kódolj magadnak biciklis féklámpát!
https://index.hu/techtud/2020/05/26/iskolateve_masodik_evad_programozas_oto
dik_ora_kodolas_feklampa_keszites/

tozsdeforum.hu - 2020.05.26.
A boldog városok a járványban is jól teljesítenek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatói által végzett felmérés szerint
hazánkban a Közép-Dunántúlon élők vallották magukat a legboldogabbnak. Az Otthon
Centrum gyorsjelentése szerint mindezt igazolja az ingatlanpiaci aktivitás is, mert ezekben
a városokban a lakásárak az elmúlt években a két és félszeresére nőttek. Sőt a boldog
városok a válságra is jobban reagáltak.
https://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/a-boldog-varosok-a-jarvanyban-is-jolteljesitenek-106895.html
További megjelenés:
-

-

-

vg.hu - 2020.05.26.
A boldog városok a járványban is jól teljesítenek
https://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/a-boldog-varosok-a-jarvanyban-is-jolteljesitenek-2282640/
piacesprofit.hu - 2020.05.26.
Kikutatták: ezek a legboldogabb magyar városok
https://piacesprofit.hu/tarsadalom/kikutattak-ezek-a-legboldogabb-magyarvarosok/
haon.hu - 2020.05.26.
Debrecen az ország egyik legboldogabb városa, de ingatlanárakban is
dobogós

-

-

https://haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/debrecen-az-orszag-egyiklegboldogabb-varosa-de-ingatlanarakban-is-dobogos-4067577/
penzcentrum.hu - 2020.05.26.
Ők vallották magukat a legboldogabbnak Magyarországon: látszik is a
számokból
https://www.penzcentrum.hu/otthon/ok-vallottak-magukat-a-legboldogabbnakmagyarorszagon-latszik-is-a-szamokbol.1096456.html
hellovidek.hu - 2020.05.27.
A boldog városokat a járvány sem viselte meg: úgy adják-veszik a házakat,
mint a cukrot
https://www.hellovidek.hu/eletmod/2020/05/27/a-boldog-varosokat-a-jarvanysem-viselte-meg-ugy-adjak-veszik-a-hazakat-mint-a-cukrot

vaskarika.hu - 2020.05.26.
Az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék virtuális diplomakiállítása
Az ELTE Vizuális Művészeti Tanszék végzős képalkotás szakos hallgatói évről évre egy
szakmai bemutatkozó, egy csoportos kiállítás keretében kapnak lehetőséget arra, hogy a
hároméves képzés alatt szerzett ismereteikről egy-egy ún. mestermunkán – vagy
sorozaton – keresztül publikusan is számot adjanak.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18888/
További megjelenés:
-

nyugat.hu - 2020.05.27.
Megnézhetjük, mit alkottak a szombathelyi művészetis egyetemisták
https://www.nyugat.hu/cikk/megnezhetjuk_mit_alkottak_a_szombathelyi_muvesze
tis_egyetemistak

Világgazdaság - 2020.05.28. (1,3. oldal)
A koronavírus-járvány idején...
Ugyancsak fontos szerepünk van a Richter, a Meditop, a Korányi intézet és az ELTE TTK
részvételével zajló hazai favipiravirgyártás elindításában, hiszen az OGYÉI itt szaktudásával
és proaktív hatósági tevékenységével segíti a konzorcium munkáját.

Mandiner - 2020.05.28. (52,53. oldal)
A kihalás hullám tanúja
Az MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport vezetője, Pálfy József ennek a kihalási
eseménynek a szakértője, ezért tudása ezen a ponton nélkülözhetetlen volt a munka
szempontjából. E tömegkihalás következtében a vázzal rendelkező tengeri gerinctelen
fajok nem kevesebb mint nyolcvan százaléka kipusztult.
artnews.hu - 2020.05.27.
A Néprajzi Múzeum a világjárvány idején
Az elmúlt hetekben együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Néprajzi Társasággal,
az ELTE BTK Néprajzi Intézettel, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karral, a Pécsi
Tudományegyetemmel, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetével.
http://artnews.hu/2020/05/27/a-neprajzi-muzeum-a-vilagjarvany-idejen/
További megjelenés:
-

magyarmuzeumok.hu - 2020.05.28.
A Néprajzi Múzeum a világjárvány idején
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-neprajzi-muzeum-a-vilagjarvany-idejen

elteonline.hu - 2020.05.27.
Szakfüggetlen lehetőség: jelentkezz egyéves informatikai kiegészítő képzésre az
ELTE-n!
Ha szívesen elsajátítanál egy, az alapszakodtól/mesterszakodtól kicsit eltérő nézőpontot,
kiszélesítenéd a munkaerőpiaci lehetőségeidet, vagy éppen pontosan látod már, hogy a
szakterületedhez hogyan kapcsolódhatna az informatikai tudás, ne habozz lecsapni a
lehetőségre! Az ELTE Informatikai Kara pályázatot hirdetett a nem informatikai képzésben
részt vevő ELTE-s hallgatók számára, legyenek alap- vagy mesterszakosak bármely kar
bármely szakán, hogy elmélyedjenek az informatika alapismereteiben.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/05/27/szakfuggetlen-lehetoseg-jelentkezzegyeves-informatikai-reszkepzesre-az-elte-n/
hirklikk.hu - 2020.05.27.
A felhatalmazás megszűnik, az intézkedések maradnak
Fleck Zoltán, a budapesti ELTE professzora, az osztrák hírügynökségnek adott
nyilatkozatából a Der Standard kiemelte: Orbán, akinek kétharmados többsége van a

Parlamentben, a felhatalmazási törvény és a veszélyhelyzet kihirdetése nélkül is
megvalósíthatta volna a terveit, csak az valamivel tovább tartott volna.
https://hirklikk.hu/kozelet/a-felhatalmazas-megszunik-az-intezkedesekmaradnak/364273/
index.hu - 2020.05.27.
Ez nem olyan, hogy odaadnak egy gyereket, és mától minden gyönyörű
Az örökbe fogadó szülő bizonyos értelemben terápiás szülő kell hogy legyen – mondja
dr. Bátki Anna klinikai szakpszichológus, az ELTE meddőségi, reprodukciós és
örökbefogadási szaktanácsadó-képzésének alapítója.
https://index.hu/belfold/2020/05/27/orokbefogadas_kotelezo_tanfolyam_eltorlese_egys
zerusites_orvenyjavaslat_tiltakozas_peticio/
jogiforum.hu - 2020.05.27.
Online jogtanácsosként álltak helyt joghallgatók a veszélyhelyzetben
Az ELTE és a Pázmány diákjai nyerték a Baker McKenzie The New Lawyer Challenge
versenyét, amely a járványhelyzetre való tekintettel idén különleges módon zajlott. A
kihívás első két fordulóját online, a döntőt videókonferencián keresztül tartották meg.
https://www.jogiforum.hu/hirek/41741
További megjelenés:
-

markamonitor.hu - 2020.05.29.
Online jogtanácsosként álltak helyt a joghallgatók a veszélyhelyzetben
https://markamonitor.hu/2020/05/29/online-jogtanacsoskent-alltak-helyt-ajoghallgatok-a-veszelyhelyzetben/

qubit.hu - 2020.05.27.
Kína európai szemmel teljesen érthetetlen, pedig előbb-utóbb kénytelenek leszünk
megérteni
A beszélgetésen négyen eredtek Kína nyomába: Kis Andrea, a CEU Kína-kutatója, aki maga
is kilenc évet töltött az országban, Papp Richárd, az ELTE antropológusa, Tillmann J. A.
filozófus és Mohácsi András képzőművész.
https://qubit.hu/2020/05/27/kina-europai-szemmel-teljesen-erthetetlen-pedig-elobbutobb-kenytelenek-leszunk-megerteni

168ora.hu - 2020.05.27.
Lelki mélyrepülés a járványban – A pszichiátriai ellátást igénylők helyzete is
jelentősen romlott
A megoldási módszerekről szólva Prof. dr. Balázs Judit, az ELTE Pszichológia Intézetének
tanszékvezetője elmondta: rohamtempóban kezdték fejleszteni és kihasználni a
telemedicínában rejlő lehetőségeket. Bár a telefonos orvoslás szerinte nem pótolja a valós
találkozást, de rengeteg lehetőséget nyújt.
https://168ora.hu/itthon/lelki-melyrepules-a-jarvanyban-185844
További megjelenés:
-

weborvos.hu - 2020.05.28.
Lelki mélyrepülés a járvány időszakában
https://weborvos.hu/lapszemle/lelki-melyrepules-a-jarvany-idoszakaban-259709

KarcFM - Hangoló - 2020.05.27.
Egyre több ország nyitja meg határait a turisták számára
Megszólaló: Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia
Tanszék
Élet és Irodalom - 2020.05.29. (7. oldal)
Nyolc generáció
Valuch Tibor tanított az ELTE-n, Debrecenben, most az Eszterházy Károly Egyetem
professzora és a volt MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjához tartozó
Politikatudományi Intézet tudományos tanácsadója. Most jelent meg válogatott
társadalomtörténeti írásainak kötete, s ebben a Róbert Péterrel együtt írt Generációk a
történelemben és a társadalomban című tanulmány, ami azt elemzi, hogyan határozza
meg a nemzedéki hovatartozás a társadalmi és politikai nézeteket.
Magyar Hang - 2020.05.29. (29. oldal)
A szétesés dimenziói
A hatszáz oldalas monográﬁa érdekessége és erőssége, hogy 31 szerző – köztük például
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Majoros István, az ELTE professor emeritusa,
Sokcsevits Dénes, az MTA tudományos főmunkatársa vagy a köznevelésért felelős
államtitkár, Maruzsa Zoltán – közös munkájának gyümölcse.

duol.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
Felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és anyaországi kisdiákok lehetnek a rockopera új
sztárjai. (…) A végeredmény szerint: az Örökség jelenetben a várpalotai Várkerti Általános
Iskola, az Esztergom jelenetben a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola, a
Koppány vezér jelenetben a kézdiszentléleki Apor István Általános Iskola, az István, a király
jelenetben pedig a budapesti ELTE – Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbaknak.
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolaba-megyprogram-gyozteseit-3625209/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

nool.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-3251166/
boon.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-4288629/
kisalfold.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiralyiskolaba-megy-program-gyozteseit-9252945/
szon.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-3935973/
szoljon.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiralyiskolaba-megy-program-gyozteseit-2403432/
baon.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiralyiskolaba-megy-program-gyozteseit-2716968/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

delmagyar.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiralyiskolaba-megy-program-gyozteseit-6488697/
heol.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-2499429/
zaol.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-4237641/
kemma.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiralyiskolaba-megy-program-gyozteseit-2475711/
teol.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-2451654/
veol.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-3808827/
bama.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiralyiskolaba-megy-program-gyozteseit-2537349/
haon.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-4074363/
beol.hu - 2020.05.29.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolabamegy-program-gyozteseit-2747400/

-

-

magyarnemzet.hu - 2020.05.28.
Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit
https://magyarnemzet.hu/kultura/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolaba-megyprogram-gyozteseit-8171972/
zetapress.hu - 2020.05.28.
István király iskolában
http://www.zetapress.hu/kultura/szinhaz/110804

autopro.hu - 2020.05.28.
Ipar 4.0 laboratóriummal fejlesztik a szombathelyi mérnökképzést
2017. február 1-jével a korábban Nyugat-Magyarországi Egyetemhez tartozó
szombathelyi Savaria Egyetemi Központ, vele együtt a részét alkotó Savaria Műszaki
Intézet az ELTE-hez csatlakozott. Bár az átrendeződés okozott átmeneti nehézségeket, a
Savaria Műszaki Intézet és a berkeiben folyó mérnökképzés előtt új lehetőségek nyíltak
meg. Hogy többet megtudjunk a szombathelyi felsőfokú műszaki képzés jelenéről és
jövőjéről, megkerestük az intézetet, mely 2017 februárja óta az ELTE Informatikai Karának
részeként működik.
https://autopro.hu/hr/ipar-4-0-laboratoriummal-fejlesztik-a-szombathelyimernokkepzest/363884
blikk.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István
A Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE BTK Történeti Intézet professzor
emeritusa kedden, 89 éves korában váratlanul halt meg – közölte a család csütörtökön az
MTI-vel.
https://www.blikk.hu/sztarvilag/kultura/elhunyt-dioszegi-istvan-tortenesz/2zdl0hl
További megjelenés:
-

-

-

hirtv.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István történész
https://hirtv.hu/kultura/elhunyt-dioszegi-istvan-tortenesz-2502309
minap.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István történész
https://minap.hu/cikk/elhunyt-dioszegi-istvan-tortenesz
mult-kor.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István történész

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://mult-kor.hu/elhunyt-dioszegi-istvan-trtenesz-20200528
origo.hu - 2020.05.28.
Meghalt Diószegi István
https://www.origo.hu/itthon/20200528-meghalt-dioszeg-istvan.html
infostart.hu - 2020.05.28.
Meghalt Diószegi István történész
https://infostart.hu/tudomany/2020/05/28/meghalt-dioszegi-istvan-tortenesz
bumm.sk - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István történész
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2020/05/28/elhunyt-dioszegi-istvantortenesz
mandiner.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István történész
https://mandiner.hu/cikk/20200528_elhunyt_dioszegi_istvan_tortenesz
kulturvilag.blogstar.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István történész
https://kulturvilag.blogstar.hu/2020/05/28/elhunyt-dioszegi-istvantortenesz/95506/
propeller.hu - 2020.05.28.
Elhunyt Diószegi István
http://propeller.hu/itthon/3539356-elhunyt-dioszegi-istvan
nepszava.hu - 2020.05.28.
Meghalt Diószegi István történész
https://nepszava.hu/3079719_meghalt-dioszegi-istvan-tortenesz
24.hu - 2020.05.28.
Meghalt Diószegi István történész
https://24.hu/kultura/2020/05/28/meghalt-dioszegi-istvan-tortenesz/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.05.28.
Meghalt Diószegi István, az ELTE professzor emeritusa
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/meghalt-dioszegi-istvan-az-elteprofesszor-emeritusa/

heol.hu - 2020.05.28.
Az orvostudományi kutatási konzorcium bemutatta az eddig elért eredményeket
A konzorciumot négy országos intézet: a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az
Országos Vérellátó Szolgálat, a Dél-pesti Centrumkórház és Országos Hematológiai és
Infektológiai Intézet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi

Intézet alkotja, bevonva három egyetem különböző kutatócsoportját, így a Pécsi
Tudományegyetem, az Állatorvostudományi Egyetem bioinformatikai kutatócsoportjait,
valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem komplex rendszerek fizikája tanszékét.
https://www.heol.hu/orszag-vilag/az-orvostudomanyi-kutatasi-konzorcium-bemutattaaz-eddig-elert-eredmenyeket-2499303/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

feol.hu - 2020.05.28.
Az orvostudományi kutatási konzorcium bemutatta az eddig elért
eredményeket
https://www.feol.hu/orszag-vilag/az-orvostudomanyi-kutatasi-konzorciumbemutatta-az-eddig-elert-eredmenyeket-4037250/
vaol.hu - 2020.05.28.
Az orvostudományi kutatási konzorcium bemutatta az eddig elért
eredményeket
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/az-orvostudomanyi-kutatasi-konzorciumbemutatta-az-eddig-elert-eredmenyeket-4012206/
magyarhirlap.hu - 2020.05.28.
Nemzeti összefogás az orvostudományi kutatásokban
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200528-nemzeti-osszefogas-azorvostudomanyi-kutatasokban
magyarnemzet.hu - 2020.05.28.
Nemzeti összefogás van az orvostudományi kutatásokban
https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzeti-osszefogas-van-az-orvostudomanyikutatasokban-8175272/
portfolio.hu - 2020.05.28.
Koronavírus: itthon is vizsgálják a BCG-oltás szerepét
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200528/koronavirus-itthon-is-vizsgaljak-abcg-oltas-szerepet-434440
blikk.hu - 2020.05.28.
Erre jutottak magyar tudósok a koronavírussal kapcsolatban – Kásler Miklós
bemutatta az eredményeket
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kasler-miklos-koronavirus-jarvany-magyartudosok/29nlvvm
888.hu - 2020.05.28.
Bemutatták a Covid-19 legyőzése kapcsán eddig elért eredményeket

-

https://888.hu/ketharmad/bemutattak-a-covid-19-legyozese-kapcsan-eddigelert-eredmenyeket-4251931/
koronavirus.gov.hu - 2020.05.28.
Nemzeti összefogás az orvostudományi kutatásokban és klinikai
vizsgálatokban a COVID-19 legyőzésére
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/nemzeti-osszefogas-az-orvostudomanyikutatasokban-es-klinikai-vizsgalatokban-covid-19

hirek.prim.hu - 2020.05.28.
Lezárult a HiperSuli tananyag-fejlesztő pályázat első szakasza!
A pályázatokat kiválasztó zsűri tagjai: Joós Andrea, a Tanárnő, kérem! podcast
házigazdája, az Élménybiológia alapítója Bodor Ádám, a Webuni online oktatási platform
képzéseinek vezetője; Zsiros László Róbert, a Szertár podcast és YouTube-csatorna
készítője;
Varga
Krisztina,
a
HiperSuli
tanára;
Dőri
Tibor,
MDOE
digitális/távoktatási/blended learning vezető szakértő; Kulman Katalin, MDOE digitális
tanítási gyakorlat szakmai vezető, ELTE TÓK oktatója; Koren Balázs, a HiperSuli szakmai
vezetője.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/05/28/lezarult_a_hipersuli_tananyagfejleszto_palyazat_elso_szakasza
hirtv.hu - 2020.05.28.
Elkezdődött a magyar lélegeztetőgép sorozatgyártása
Elkezdődött a lélegeztetőgép-gyártás a Budapest Műszaki Egyetemen. Az üzemet öt hét
alatt, mintegy 100 millió forintból alakították ki, a tervek szerint naponta 10
lélegeztetőgép készülhet el. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a
helyszínen elmondta, a tárca 24 koronavírussal kapcsolatos projektet finanszíroz 3 milliárd
forint értékben. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter pedig úgy fogalmazott,
Magyarországon jelenleg elegendő lélegeztetőgép van, de nem lehet tudni, hogyan
alakul a járványhelyzet.
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elkezdodott-a-magyar-lelegeztetogep-sorozatgyartasa2502365
magyarmuzeumok.hu - 2020.05.28.
Múzeumpedagógus képzés az ELTE PPK-n
2020. június 30-ig lehet jelentkezni az ELTE PPK-n induló múzeumpedagógiai
szaktanácsadó szakirányú továbbképzésre! Célunk olyan múzeumi szakemberek képzése,
akik képesek aktívan közreműködni a magyar kulturális örökség közkinccsé tételében, a

különböző korosztályú gyermek és felnőtt múzeumlátogatók érdeklődésének
felkeltésében, és befogadóvá tenni őket a különböző értékek iránt.
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/muzeumpedagogus-kepzes-az-elte-ppk-n
raketa.hu - 2020.05.28.
Hogyan csökkenthető a fényszennyezés?
Lehetséges olyan közvilágítást kiépíteni, amely jelentősen csökkenti a fényszennyezést és
emellett a funkcióját is megfelelően teljesíti, számolt be kutatási programja első
eredményeiről az ELTE Savaria Egyetemi Központ még 2019 januárjában. Az EU
támogatásával futó projektben az Eszterházy Károly Egyetem és a Kaposvári Egyetem
szintén részt vesz, a projekt futamideje harminchat hónap.
https://raketa.hu/hogyan-csokkentheto-a-fenyszennyezes
szakszervezetek.hu - 2020.05.28.
A COVID-19-járvány mentális egészségre gyakorolt hatásai
A társadalmi szolidaritás és az integráció megbomlása következtében növekszik az
öngyilkosság, a bűnözés, az alkohol- és droghasználat. Ezt a helyzetet is kezelni kell. A
szerző pszichiáter, az MTA doktora. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és
Drogambulancia Alapítvány szakmai igazgatója, az ELTE Pszichológiai Intézetének
egyetemi tanára és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán működő
Addiktológiai Tanszék vezetője.
https://szakszervezetek.hu/hirek/22624-a-covid-19-jarvany-mentalis-egeszsegregyakorolt-hatasai
További megjelenés:
-

qubit.hu - 2020.05.28.
Depresszió, szorongás, ivás: a COVID-19-járvány mentális egészségre
gyakorolt hatásai
https://qubit.hu/2020/05/28/depresszio-szorongas-ivas-a-covid-19-jarvanymentalis-egeszsegre-gyakorolt-hatasai

tudomanyplaza.hu - 2020.05.20.
A lombkorona megvédi az erdő élőlényeit
A lombkorona megvédi az erdő élőlényeit az extrém hőmérsékletektől. Nélküle a globális
felmelegedés bizonyos fajok kihalásához vezetne. Ez derül ki az ELTE Természettudományi
Kar ökológusainak részvételével folytatott nemzetközi kutatás eredményeiből. Az erdők

és az azon kívüli területek klímája eltérő, nyári hőség idején ezért menekülünk el a
városokból az erdő enyhet adó hűsébe.
https://tudomanyplaza.hu/a-lombkorona-megvedi-az-erdo-elolenyeit/

