
 

 

 

 

 

Vas Népe - 2020.06.02. (4. oldal) 

Végre a kezében van a diplomája  

A kormány döntése értelmében az idén megkaphatják a diplomájukat azok, akiknek ehhez 

csak a nyelvvizsga hiányzik. Kóczán Viktória is több év után vehette kézbe a 

dokumentumot. (...) Az oklevelet már az ELTE állította ki. – A felvételihez nem volt szükség 

nyelvvizsgára, a végzéskor viszont szakmai nyelvvizsga kellett volna. Bár voltak 

nyelvóráink és külön angoltanárhoz is jártam, nem éreztem biztosnak a tudásomat és 

feladtam. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.06.02.  

A vasi lány is kézhez kapta a diplomáját 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vasi-lany-is-kezhez-kapta-a-

diplomajat-4018500/ 

 

Vas Népe - 2020.06.02. (12. oldal) 

Virtuális kiállításon a hallgatók munkái  

Idén is bemutatták az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Vizuális 

Művészeti Tanszék végzős képalkotás szakosainak diplomakiállítását. A járványidőszak 

miatt nem csak az oktatás zajlott az interneten keresztül, a hallgatók munkáit is az online 

térben adták közre.  

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.06.02.  

Virtuális kiállításon mutatták be az ELTE-SEK hallgatók munkáit 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/virtualis-kiallitason-mutattak-be-az-

elte-sek-hallgatok-munkait-4018419/ 

 

2020/23. hét  (június 1-7.) 
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- nyugat.hu - 2020.06.03. 

A jövő az ELTE Savaria kapuját döngeti – virtuális kiállítást rendeztek a végzős 

hallgatók 

https://www.nyugat.hu/cikk/a_jovo_az_elte_savaria_kapujat_dongeti_virtualis_a 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.06.02. 

Tanulási stratégia gyerekkorban 

4-6 éves gyerekek könnyen változtatnak a korábban alkalmazott tanulási módszeren. 

Király Ildikó, az ELTE PPK egyetemi tanára és kutatótársai jutottak erre a következtetésre, 

kiegészítve azzal, hogy a legkisebbek csak akkor teszik ezt meg, ha az új metódust 

anyanyelvi kommunikátortól hallják. 

https://tudomanyplaza.hu/tanulasi-strategia-gyerekkorban/ 

 

weborvos.hu - 2020.06.02. 

Aggasztó képet fest a magyar kamaszokról a WHO felmérése 

A nemzetközi kutatásban közreműködött az ELTE Pszichológiai Intézete is, amelynek 

tudományos főmunkatársa, Németh Ágnes szerint soktényezős jelenségről van szó, 

emiatt nehéz megragadni, a fiatalok miért érzik úgy, hogy mentális, lelki problémáik 

vannak. (...) 

https://weborvos.hu/lapszemle/aggaszto-kepet-fest-a-magyar-kamaszokrol-a-who-

felmerese-259796 

 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu - 2020.05.31.  

Aggasztó képet fest a magyar kamaszokról a WHO felmérése 

https://infostart.hu/kulfold/2020/05/31/aggaszto-kepet-fest-a-magyar-

kamaszokrol-a-who-felmerese 

- medicalonline.hu - 2020.06.03.  

Aggasztó kép a magyar kamaszokról 

http://medicalonline.hu/cikk/aggaszto_kep_a_magyar_kamaszokrol 

 

weborvos.hu - 2020.06.02. 

Lehet, hogy a vírus majd alkalmazkodik az emberhez 

Nem várhatjuk, hogy nyáron magától eltűnjön az új koronavírus, tényleg lehet jobban 

terjedő változata, és ne tekintsünk csodaszerként az antivirális gyógyszerekre – mondta a 

Qubitnek adott interjúban Müller Viktor, az ELTE TTK Elméleti Biológiai és Ökológiai 

https://www.nyugat.hu/cikk/a_jovo_az_elte_savaria_kapujat_dongeti_virtualis_a
https://tudomanyplaza.hu/tanulasi-strategia-gyerekkorban/
https://weborvos.hu/lapszemle/aggaszto-kepet-fest-a-magyar-kamaszokrol-a-who-felmerese-259796
https://weborvos.hu/lapszemle/aggaszto-kepet-fest-a-magyar-kamaszokrol-a-who-felmerese-259796
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tanszékének tudományos munkatársa, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is 

fontos a járványtani intézkedések betartása és a társadalmi távolságtartás, mert ezek 

lényegesen lassíthatják a járvány újbóli felfutását. 

https://weborvos.hu/lapszemle/lehet-hogy-a-virus-majd-alkalmazkodik-az-emberhez-

259793 

 

További megjelenés: 

 

- qubit.hu - 2020.06.01. 

Elképzelhető, hogy a koronavírus idővel alkalmazkodik az emberhez, de ez 

nem feltétlenül baj 

https://qubit.hu/2020/06/01/elkepzelheto-hogy-a-koronavirus-idovel-

alkalmazkodik-az-emberhez-de-ez-nem-feltetlenul-baj 

 

Forbes magazin - 2020.06.01. (101,102,103,104,105,106. oldal) 

A pécsiek már a ketreceket is megrendelték 

Az ELTE Immunológiai Tanszékének tanszékvezetője, Kacskovics Imre által életre hívott 

gyógyszerkutató konzorciumot 300 millió forinttal támogatja a magyar állam. A cél egy 

hatékony koronavírus-gyógyszer kifejlesztése. 

 

Forbes magazin - 2020.06.01. (124,125,126,127. oldal) 

Léteznek patkányzsenik? Hát kutyazsenik?  

Egy kutyára nem jellemző, hogy tárgyakat azonosítson, Whisky, a Norvégiában élő border 

collie azonban spontán képes volt több tucat játék nevét megjegyezni, sőt kategorizálja 

is őket. Az ELTE „kutyás” etológusainak munkáját a járványhelyzet sem állította meg: a 

négylábú alanyokkal Skype-on tartják a kapcsolatot szerte a világban, közben pedig 

tovább kutatnak Whiskyhez hasonló képességű kutyák után. 

 

Forbes magazin - 2020.06.01. (101. oldal) 

Magyarok a vírus ellen 

Világszerte dolgoznak magyar kutatók a koronavírus megállításán. Kacskovics Imre, az 

ELTE TTK dékánja kezdeményezte annak a gyógyszerkutató konzorciumnak a felállítását, 

aminek Jakab Ferenc professzor és csapata is részese. 
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duol.hu - 2020.06.01. 

A nők mentális-érzelmi egészsége is jobb a férfiakénál 

Az idén is elkészült Magyarország Boldogságtérképe, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja (PKK) Oláh Attila professor 

emeritus vezetésével készítette el a 2019 áprilisa és 2020 márciusa között felvett adatok 

alapján. 

https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-nok-mentalis-erzelmi-egeszsege-is-

jobb-a-ferfi-akenal-3622929/ 

 

elteonline.hu - 2020.06.01. 

Ennyi pénz kell, hogy soha többé ne kelljen dolgoznod – 2. rész 

Ha érdekel, hogyan lehetsz „korai nyugdíjas” megtakarításaid segítségével, akkor az ELTE 

Karrierközpont Pénzügyi tudatosság című előadás-sorozatának következő részei neked 

valók!  

http://elteonline.hu/kozelet/2020/06/01/ennyi-penz-kell-hogy-soha-tobbe-ne-kelljen-

dolgoznod-2-resz/ 

 

sopronmedia.hu - 2020.05.31. 

Online táncolják körbe a Kárpát-medencét, soproni együttesek is csatlakoztak 

Idén a magyarság szétszakításának századik évfordulójának alkalmából indította el az 

"Összetartozás100folk" című videós kezdeményezést a Gencsapáti Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes és az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttes. 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/online-tancoljak-korbe-a-karpat-medencet-

soproni-egyuttesek-is-csatlakoztak 

 

További megjelenés: 

 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.06.04. (1,5. oldal) 

Az összetartozás táncban 

- Új Néplap - 2020.06.04. (1,15. oldal) 

A tánc nyelvén emlékeznek 

- duol.hu - 2020.06.03. 

A Vasas Táncegyüttes is emlékezik 

https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/a-vasas-tancegyuttes-is-emlekezik-

3633018/ 

- szoljon.hu - 2020.06.04. 

Megyebeliek is ízelítőt adtak a Kárpát-medence táncaiból 
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https://www.szoljon.hu/kultura/helyi-kultura/megyebeliek-is-izelitot-adtak-a-

karpat-medence-tancaibol-2417469/ 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.05.31. 

Növények vashiánya 

Az ELTE kutatói elsőként ismerték fel, hogy elegendő mennyiségű vas hiányában 

károsodik a növények fotoszintézisért felelős, úgynevezett zöld színteste. Ennek hatására 

felborul a tápanyagszállítási és raktározási folyamat és a növény fejlődése is elmarad. 

https://tudomanyplaza.hu/novenyek-vashianya/ 

 

vaol.hu - 2020.05.31.  

Rába Soma óriási távcsövön át nézhette meg a Holdat, az oviban pont ez a jele 

Csillagvizsgálóba vágyott Rába Soma (7). Az ELTE Gothard Asztrofizikai 

Obszervatóriumban Szabó M. Gyula igazgató és Kovács József főmunkatárs fogadták. A 

Gothard Jenő által alapított obszervatóriumhoz – amely eredetileg nem itt, a családi 

kúriában, hanem a herényi kastélyban volt – múzeum is tartozik, itt megnézhette a kisfiú 

a kutató legfontosabb műszereit. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/raba-soma-oriasi-tavcsovon-at-nezhette-

meg-a-holdat-az-oviban-pont-ez-a-jele-4014672/ 

 

További megjelenés: 

 

- Vas Népe - 2020.05.30. (1,10. oldal) 

Lehoztuk nekik a csillagokat  

 

Vasárnapi Blikk - 2020.05.30. (20. oldal) 

Székesfehérváron boldogok az emberek 

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja és a Bagdi Bella vezette Jobb veled a 

világ alapítvány elkészítette az ország boldogságtérképét. Kutatásuk szerint 

Székesfehérváron él a legtöbb elégedett ember, a legkevésbé boldog település pedig 

Kaposvár. Budapesten hiába nagyobb az egy főre jutó GDP, az itt élők boldogságszintje 

mégsem változott igazán.  
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168ora.hu - 2020.05.30. 

Deák téri késelés: noha már nagykorú, nem kaphat életfogytiglant a kettős 

gyilkosság elkövetője 

Maximum húsz évet kaphat a Deák téri gyilkosság elkövetője, annak ellenére, hogy 

betöltötte 18. életévét - hívta fel a figyelmet a 168 Órának nyilatkozva az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense. 

https://168ora.hu/itthon/deak-teri-keseles-bunugy-jog-185953 

 

fidelio.hu - 2020.05.29. 

Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit 

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://fidelio.hu/zenes-szinhaz/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolaba-megy-program-

gyozteseit-155521.html 

 

További megjelenés: 

 

- ripost.hu - 2020.06.02. 

Kihirdették az István, a király iskolába megy program győzteseit 

https://ripost.hu/sztar/showbiz/kihirdettek-az-istvan-a-kiraly-iskolaba-megy-

program-gyozteseit-2438919/ 

 

hazipatika.com - 2020.05.29. 

Koronavírus: a BCG-oltás védőhatását vizsgálják 

A kutatómunka "A COVID-19 járványra adott komplex válasz" című szakmai koncepcióval 

indult útjára. A konzorciumot négy országos intézet - a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (NNK), az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), a Dél-pesti Centrumkórház (DPC) 

és Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, valamint az Országos Gyógyszerészeti 

és Élelmezéstudományi Intézet - alkotja. A munkába bevonták továbbá három egyetem - 

a Pécsi Tudományegyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem - különböző kutatócsoportjait is. 

https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/koronavirus_a_

bcg-oltas_vedohatasat_vizsgaljak/20200529105728 
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hirbalaton.hu - 2020.05.29. 

Veszprém az ország legboldogabb megyéje 

Egy felmérés szerint 2019-2020 időszakában a Közép-Dunántúlon lakók a 

legboldogabbak Magyarországon. Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád 

megyében szignifikánsan nőtt a lakosság jóllét szintje és az idén a Veszprém megyében 

lakók jóllétszint átlaga lett a legmagasabb. Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia 

Kutatócsoportja és a Jobb Veled a Világ Alapítvány felmérése szerint a legboldogabb 

város Székesfehérvár. 

http://www.hirbalaton.hu/veszprem-az-orszag-legboldogabb-megyeje-vehir-hu/ 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.05.29. 

Mi kell most a boldogsághoz? 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mi-kell-most-a-boldogsaghoz-

vasiakat-kerdeztunk-a-tarsadalom-kulonbozo-retegeibol-4011849/ 

 

hvg.hu - 2020.05.29. 

Magyar matematikus: Nem valószínű, hogy egyhamar nyájimmunitás alakul ki 

Magyarországon 

Egyesek szerint 60-70 százalékos védettség kell a nyájimmunitás kialakulásához, de ezt 

eddig egyetlen ország járványügyi modellje alapján sem lehetett elérni – mondja az ELTE 

TTK Matematikai Intézetének igazgatója, Simon Péter. 

https://hvg.hu/tudomany/20200529_koronavirus_nyajimmunitas_jarvanymodell_matema

tikai_modell 

 

librarius.hu - 2020.05.29. 

Elhunyt Diószegi István 

Elhunyt Diószegi István történész. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE BTK 

Történeti Intézet professzor emeritusa kedden, 89 éves korában váratlanul halt meg – 

közölte a család csütörtökön. 

https://librarius.hu/2020/05/29/elhunyt-dioszegi-istvan/ 

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Narancs - 2020.06.04. (6. oldal) 

Diószegi István  
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magyarmezogazdasag.hu - 2020.05.29. 

Penészgombákkal az aflatoxin ellen - Díjnyertes fiatal tudósok 

Sárkány Dorottya A NAIK agrártehetségek versenyén díjazott versenyző. Biomérnök, 

élelmiszermérnök, jelenleg az ELTE Biológia Doktori Iskolájának doktoradusz hallgatója, 

tudományos segédmunkatárs a NAIK környezeti és alkalmazott mikrobiológiai osztályán. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/05/29/peneszgombakkal-az-aflatoxin-ellen-

dijnyertes-fiatal-tudosok 

 

markamonitor.hu - 2020.05.29. 

Lezárult a HiperSuli pályázat első szakasza 

“Az első pályázati szakasz minden várakozásunkat felülmúlva, összesen 66 pályázó 

részvételével és 198 beérkezett pályázattal zárult! – írja közleményében a telco 

szolgáltató. – Közülük a szakmai zsűri a napokban kiválasztja a legjobb 25 pályamunkát, 

amelyek a második szakaszba léphetnek.” A pályázatokat kiválasztó zsűri tagjai: Kulman 

Katalin, MDOE digitális tanítási gyakorlat szakmai vezető, ELTE TÓK oktatója. 

https://markamonitor.hu/2020/05/29/28634/ 

 

raketa.hu - 2020.05.29.  

Az online térben is fontos az emberi tényező a magyar egyetemistáknak 

A távolléti oktatás első heteiben az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon a Neveléstudományi 

Tanszék vezetésével megalakult a TÁVOK 2020 Kutatócsoport a COVID-19 járvány 

felsőoktatás-módszertani összefüggéseinek vizsgálatára, mostanra pedig megvannak az 

első eredmények. 

https://raketa.hu/az-online-terben-is-az-emberi-tenyezo-a-legfontosabb-a-magyar-

egyetemistaknak 

 

ujegyenloseg.hu - 2020.05.29. 

Közösségi döntéshozatal – milyen demokráciában? 

A képviseleti demokrácia válsága egyre egyértelműbb, ugyanakkor a fenntarthatósági 

átmenetnek széleskörű társadalmi párbeszéden kellene alapulnia. Milyen lenne a 

decentralizált, közösségi döntéshozatalra épülő demokrácia? Köves Alexandra Takács-

Sánta Andrással, az ELTE Humánökológia mesterszak igazgatójával beszélget. 

http://ujegyenloseg.hu/kozossegi-donteshozatal-milyen-demokraciaban/ 

 

 

 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/05/29/peneszgombakkal-az-aflatoxin-ellen-dijnyertes-fiatal-tudosok
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/05/29/peneszgombakkal-az-aflatoxin-ellen-dijnyertes-fiatal-tudosok
https://markamonitor.hu/2020/05/29/28634/
https://raketa.hu/az-online-terben-is-az-emberi-tenyezo-a-legfontosabb-a-magyar-egyetemistaknak
https://raketa.hu/az-online-terben-is-az-emberi-tenyezo-a-legfontosabb-a-magyar-egyetemistaknak
http://ujegyenloseg.hu/kozossegi-donteshozatal-milyen-demokraciaban/


weborvos.hu - 2020.05.29.  

Mit mutatnak a számok a járvány idején? 

Mennyi tesztet kell elvégezni ahhoz, hogy megtudjuk, országosan hányan estek át a 

koronavírus fertőzésen? Várható-e nyájimmunitás és hogyan működnek a matematikai 

modellek, amiktől a pontos adatokat várjuk, mégis inkább csak jövőbeni 

forgatókönyveket vetítenek elő? A Diagnosztika és Terápia videósorozatának 4. részében 

ezekre a kérdésekre is válaszol Simon Péter, az ELTE TTK Matematikai Intézet igazgatója. 

 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.05.29.  

Nincs olyan járvány, aminek lefutását az elejétől meg lehet mondani 

https://24.hu/tudomany/2020/05/29/koronavirus-covid-19-matematika-elte-

tesztek-maszk-nyajimmunitas/ 

 

hazipatika.com - 2020.05.28. 

Miért bélyegzik meg a kövéreket, és ez miért ártalmas? 

Márpedig Magyarországon az előítéletesség, mint azt Örkény Antal az ELTE, és Váradi 

Luca, a berlini Humbolt Egyetem kutatója kimutatta, európai összehasonlításban is igen 

erős. (...) Az intézményesült fatofóbiát könnyű elcsípni a mindennapi életünkben. Elég arra 

gondolni, hogy a világot a szabványokon keresztül az átlagos méretű emberekhez 

igazítják. 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszsegugy/cikkek/miert_belyegzik_meg_a

_kovereket_es_ez_miert_artalmas/20200527094540 

 

Kelet-Magyarország - 2020.06.02. (12. oldal) 

Malaccal teljes éveink 

A címadó esszé személyes visszaemlékezés az Eötvös Collegiumra, amelynek az író is tagja 

volt a hatvanas évek második felében. Megismerjük a kollégium belső szokásait, 

mindennapjait. 

 

További megjelenés: 

 

- 168 óra - 2020.06.04. (33. oldal) 

Kőkorszaki lelkiség és fejlett technika 

 

 

https://24.hu/tudomany/2020/05/29/koronavirus-covid-19-matematika-elte-tesztek-maszk-nyajimmunitas/
https://24.hu/tudomany/2020/05/29/koronavirus-covid-19-matematika-elte-tesztek-maszk-nyajimmunitas/
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszsegugy/cikkek/miert_belyegzik_meg_a_kovereket_es_ez_miert_artalmas/20200527094540
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egeszsegugy/cikkek/miert_belyegzik_meg_a_kovereket_es_ez_miert_artalmas/20200527094540


Bors - 2020.06.03. (2,18,19. oldal) 

Kutyákkal fejtik meg a hosszú élet titkát 

Két matuzsálemi kort megélt kutyát is találtak hazánkban, akik hozzásegíthetik a 

tudósokat ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a régóta keresett válaszhoz: mi az embereknél 

a hosszú élet titka. (...) A 100 évet megélt emberek génállományát vizsgálva kiderült, hogy 

vannak csak rájuk jellemző génváltozatok. Ezek az emberek szinte betegségmentesen 

éltek – mondta a Borsnak Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia Tanszék tudományos 

főmunkatársa, biológus, etológus, a program vezetője. Ez a két matuzsálemi kort megélt 

kutyákra is jellemző volt, valamint szabad tartásban éltek, sok emberrel és kutyával volt 

kapcsolatuk. 

 

További megjelenés: 

 

- borsonline.hu - 2020.06.03. 

Kutyákkal fejtik meg a hosszú élet titkát 

http://www.borsonline.hu/aktualis/kutyakkal-fejtik-meg-a-hosszu-elet-

titkat/201790 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.06.03. 

Melyik a legboldogabb magyar város? 

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja Oláh Attila professor emeritus 

vezetésével idén is elkészítette Magyarország Boldogságtérképét. A térkép a 2019 áprilisa 

és 2020 márciusa között felvett adatokon alapul. A projektet a Jobb Veled a Világ 

Alapítvány támogatta. A kutatást a korábbi évekhez hasonlóan Oláh Attila, az ELTE PPK 

professor emeritusa vezette.  

https://tudomanyplaza.hu/melyik-a-legboldogabb-magyar-varos/ 

 

index.hu - 2020.06.02. 

Iskolatévé 1-kor, Microbit és drón programozásával 

Az 1-kor kezdődő adásban általános iskolások is megtanulhatják a programozást a 

Microbit lapkával, vagy akár drónt is röptethetnek utasítások segítségével - ezeket mutatja 

be Koren Balázs, az ELTE oktatója. 

https://index.hu/techtud/2020/06/02/iskolateve_1-

kor_microbit_es_dron_programozasaval/ 

 

 

 

http://www.borsonline.hu/aktualis/kutyakkal-fejtik-meg-a-hosszu-elet-titkat/201790
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https://tudomanyplaza.hu/melyik-a-legboldogabb-magyar-varos/
https://index.hu/techtud/2020/06/02/iskolateve_1-kor_microbit_es_dron_programozasaval/
https://index.hu/techtud/2020/06/02/iskolateve_1-kor_microbit_es_dron_programozasaval/


Kossuth Rádió - Napközben - 2020.06.02. 

Előadás sorozat indul, aminek a témája, hogy milyen hatással van a bezártság utáni 

újraindulás az életünkre, mentális állapotunkra?  

Megszólaló: Demetrovics Zsolt tanszékvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet, Személyiség és 

Egészségpszichológiai Tanszék 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-02_09-00-

00&enddate=2020-06-02_11-10-00&ch=mr1 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.06.02. 

Egy hete tartanak a tüntetések az Egyesült Államokban 

Megszólaló: Magyarics Tamás egyetemi tanár, ELTE Bölcsészettudományi Kar 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-06-02-c_12631377 

 

168 óra - 2020.06.04. (4,28,29. oldal) 

Nagy a bizonytalanság a táborpiacon  

Táborokra márpedig – kerüljenek bármennyibe – az idén is szükség lesz. A koronavírus-

járvány miatt ugyanis sok szülőnek ki kellett vennie az éves szabadságát, a nagyszülők 

pedig a veszélyeztetettségükből adódóan nem tudnak vigyázni a legkisebbekre. (…) Ezt 

egyébként az ELTE Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszékének legfrissebb 

kutatása is igazolta. A #Maradj otthon: Te hogy bírod? Felmérésből kiderült, hogy a 11–

18 éves korosztálynak a korlátozások ideje alatt a kortárskapcsolatok hiányoztak a 

legjobban. 

 

168 óra - 2020.06.04. (60,61. oldal) 

Agresszió a világhálón 

Kevesebben vannak azok, akik szórakozásból hoznak létre ilyen fiókokat – vélekedik. 

Márpedig ha pénzért teszik, akkor személyes adattal való visszaélést követhetnek el a 

feltöltők – magyarázta 168 Órának az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének egyetemi 

docense. Ambrus István azt mondta, csak ebben az esetben állhat meg a bűncselekmény 

gyanúja.  

 

National Geographic - 2020.06.04. (8. oldal) 

Szabad, mert gondolkodik 

MENTOR Szijártó István az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének tanára. 

A mikrotörténelem megközelítésmódjával, valamint a 18. századi politika 

társadalomtörténetével foglalkozik. JUNIOR Csunderlik Péter Történész, 2015 óta a 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-02_09-00-00&enddate=2020-06-02_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-02_09-00-00&enddate=2020-06-02_11-10-00&ch=mr1
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-06-02-c_12631377


Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa, 2017-től az ELTE BTK oktatója. Kutatási 

területe a baloldali radikális mozgalmak története, a Tanácsköztársaság emlékezete. 

 

National Geographic - 2020.06.04. (6. oldal) 

Hatévesek Hatékonysága  

Ha játék közben a matricát egyszerűbben, és több lépésben, összetettebb módon is 

kiveheti a dobozból, a kisebb gyermek azt a módszert követi, amelyet az anyanyelvén 

beszélő és számára ismerős felnőtt mutat neki. Ugyanakkor az idősebb, öt-hat éves 

gyermek azonnal a hatékonyabb megoldásra vált, amint azt bárki, akár számára idegen 

nyelven megmutatja neki, bizonyította Király Ildikó, az ELTE PPK egyetemi tanára, az ELTE 

Babalabor vezetője munkatársaival végzett vizsgálatában. 

 

divany.hu - 2020.06.04.  

Trianon és a nők: radikálisan alakította át életüket a háború 

A nők emancipációja, a közéletben, a munka világában és a társadalom életében vállalt 

egyre növekvő szerepe szorosan összefügg a magyar társadalom századeleji 

átalakulásával, illetve az első világháborúval. Szerzőnkről Ablonczy Balázs történész, 

egyetemi oktató (ELTE BTK), az MTE-Lenüldet Trianon 100 Kutatócsoport vezetője. 

Kutatási területe a 20. század első felének magyar történelme, művelődéstörténete: ebben 

a témában nyolc könyve és a számtalan tanulmánya jelent meg. 

https://divany.hu/vilagom/2020/06/04/trianon-es-a-nok/ 

 

Pesti Hírlap - 2020.06.03. (1,4. oldal) 

Mi történik az USA-ban ‒ Magyarics Tamással próbáljuk megfejteni 

Az Egyesült Államokban továbbra is élnek az előítéletek, a tüntetések egy része pedig 

politikailag motivált. Magyarics Tamással, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének 

professzorával beszélgettünk. 

 

civishir.hu - 2020.06.03. 

Új Kiss Lajos-díjasa van a Debreceni Egyetemnek 

Bárth János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa nyerte el idén a hazai 

személy- és helynévkutatókat kitüntető tudományos elismerést, a Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által gondozott Kiss Lajos-

díjat  

 

További megjelenés: 

 

https://divany.hu/vilagom/2020/06/04/trianon-es-a-nok/


- haon.hu - 2020.06.03. 

A helynevek kutatásáért kapott Kiss Lajos díjat az adjunktus 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-helynevek-kutatasaert-kapott-kiss-lajos-

dijat-az-adjunktus-4086468/ 

- dehir.hu - 2020.06.03. 

Budapesti tudós kapta idén a debreceni nyelvészeti díjat 

http://www.dehir.hu/kultura/budapesti-tudos-kapta-iden-a-debreceni-

nyelveszeti-dijat/2020/06/03/ 

 

elteonline.hu - 2020.06.03.  

„A pandémia pozitív hozadéka, hogy felhívja a figyelmet az alapkutatások 

fontosságára” – Interjú Keller Márkus tanszékvezetővel 

Keller Márkus történész, szociológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE Összehasonlító 

Történeti Szociológia Tanszékének vezetője oktatói tevékenysége mellett aktív kutató is. 

A Professzionalizáció-történet Kutatócsoport élén és az MTA–SZTE–ELTE 

Globalizációtörténeti Kutatócsoportjának tagjaként széleskörű történeti és társadalmi 

kérdésekkel foglalkozik. A járvány kihívásairól, annak társadalomtudományi 

megközelítéséről és az online oktatásról kérdeztük.  

http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/03/a-pandemia-pozitiv-hozadeka-hogy-

felhivja-a-figyelmet-az-alapkutatasok-fontossagara-interju-keller-markus-

tanszekvezetovel 

 

forbes.hu - 2020.06.03. 

Kiderül, mire elég 300 millió forint a koronavírus elleni harcban 

Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja többek közt erről is beszél a vele készült 

interjúnkban: „Nem akarom körülírni, hogy ki mennyit kap ebből a pénzből, de azokra a 

munkafolyamatokra és munkabérrel kapcsolatos költségekre elegendő, amik elvezetnek 

ahhoz, hogy igazoljuk: ez a molekula előállítható, és képes a vírusfertőzést megállítani. 

Sejtmodellben, optimális esetben állatmodellben is. 

https://forbes.hu/a-magazin/kiderul-mire-eleg-300-millio-forint-a-koronavirus-elleni-

harcban-itt-a-nyari-forbes-next/ 

 

novekedes.hu - 2020.06.03. 

Az ismeretlen Trianon 

Ismeretlen Trianon – az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918-1921. Ezzel a 

címmel tart élő, online előadást a Magyarország Barátai Alapítvány szervezésében 

Ablonczy Balázs történész 2020. június 10-én, szerdán 18 órától. (…) Ablonczy Balázs 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-helynevek-kutatasaert-kapott-kiss-lajos-dijat-az-adjunktus-4086468/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-helynevek-kutatasaert-kapott-kiss-lajos-dijat-az-adjunktus-4086468/
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http://www.dehir.hu/kultura/budapesti-tudos-kapta-iden-a-debreceni-nyelveszeti-dijat/2020/06/03/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/03/a-pandemia-pozitiv-hozadeka-hogy-felhivja-a-figyelmet-az-alapkutatasok-fontossagara-interju-keller-markus-tanszekvezetovel
http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/03/a-pandemia-pozitiv-hozadeka-hogy-felhivja-a-figyelmet-az-alapkutatasok-fontossagara-interju-keller-markus-tanszekvezetovel
http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/03/a-pandemia-pozitiv-hozadeka-hogy-felhivja-a-figyelmet-az-alapkutatasok-fontossagara-interju-keller-markus-tanszekvezetovel
https://forbes.hu/a-magazin/kiderul-mire-eleg-300-millio-forint-a-koronavirus-elleni-harcban-itt-a-nyari-forbes-next/
https://forbes.hu/a-magazin/kiderul-mire-eleg-300-millio-forint-a-koronavirus-elleni-harcban-itt-a-nyari-forbes-next/


történész, az ELTE BTK oktatója és az MTA BTK Történettudományi Intézetének 

tudományos főmunkatársa. Doktori címét 2004-ben szerezte. Tanított és kutatott 

Londonban, Párizsban, Berlinben és az Egyesült Államokban is. 2011 és 2015 között a 

Párizsi Magyar Intézet igazgatója volt. Jelenleg az MTA “Lendület”-pályázatán támogatott 

Trianon 100 kutatócsoport vezetője. 

https://novekedes.hu/hirek/az-ismeretlen-trianon-webinarium 

 

szakszervezetek.hu - 2020.06.03. 

Miért van mélyponton a felsőoktatásba jelentkezők száma? 

Nagy különbségeket találunk az intézmények és az intézménytípusok között is. Polónyi 

István az Educatio folyóiratba készülő, de lapunkkal is megosztott tanulmányában az 

egyes egyetemeket első helyen megjelölő jelentkezők számának alakulását vizsgálta. Az 

ELTE és a Pázmány a tavalyihoz képest valamelyest még növelni is tudta első helyes 

jelentkezői számát, a BME-n és a Semmelweis Egyetemen 7, a BGE-n és a Károlin 13 

százalék körüli volt a visszaesés.  

https://szakszervezetek.hu/hirek/22676-miert-van-melyponton-a-felsooktatasba-

jelentkezok-szama 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.06.03. 

Sorozatban harmadik éve Finnország a világ legboldogabb országa, derült ki az 

ENSZ Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózatának 2020-as világjelentésből 

Megszólaló: Oláh Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai 

Kar Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-03_09-00-

00&enddate=2020-06-03_11-10-00&ch=mr1 

 

Trend FM - Reggeli monitor - 2020.06.03. 

Leminősítette Indiát a Moody's  

Megszólaló: Aklan Anna oktató, ELTE BTK Indológia Tanszék 

https://trendfm.hu/napi_musor?current=2020-06-03 

 

Hetek - 2020.06.05. (12,13,14,15,16. oldal) 

Harminc kilométeren múlt egy jóval enyhébb Trianon - Interjú Ablonczy Balázs 

történésszel 

Ablonczy Balázs történész (1974) az ELTE történelem–francia szakán végzett, majd 2004-

ben doktorált. 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója, valamint 

Magyarország nagykövetségének kulturális tanácsosa volt. Jelenleg az ELTE BTK 

https://novekedes.hu/hirek/az-ismeretlen-trianon-webinarium
https://szakszervezetek.hu/hirek/22676-miert-van-melyponton-a-felsooktatasba-jelentkezok-szama
https://szakszervezetek.hu/hirek/22676-miert-van-melyponton-a-felsooktatasba-jelentkezok-szama
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-03_09-00-00&enddate=2020-06-03_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-03_09-00-00&enddate=2020-06-03_11-10-00&ch=mr1
https://trendfm.hu/napi_musor?current=2020-06-03


Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi docense, valamint az MTA Történettudományi 

Intézetének tudományos főmunkatársa, a Trianon 100 MTA–Lendület Kutatócsoport 

vezetője. 

 

Szabad Föld - 2020.06.05. (XIX. oldal) 

Végzetes mélységű drámák 

Gyakorlatilag 1962-től a '80-as évek végéig az egyetemi közegtől sem szakadtam el, s ez 

sok tekintetben szellemi muníciót is adott. Még gimnazista koromban kezdtem 

megismerkedni a magyar néptáncokkal, az egyetemen pedig már az ELTE-

néptáncegyüttes szólistája lettem.  

 

Kisalföld - 2020.06.05. (10. oldal) 

Élet a nyugati határszélen 1920 után 

A Trianon 100 kutatócsoportnak tagja a szanyi születésű Győri Róbert, az ELTE 

társadalom- és gazdaságföldrajzi tanszékének tanszékvezető docense is, aki egyaránt 

foglalkozik történeti földrajzzal és a földrajztudomány történetével. Őt kérdeztük a 

békediktátum térségünket érintő földrajzi, gazdasági hatásairól.  

 

eduline.hu - 2020.06.05.  

Mi lesz a záróvizsgákkal és a diplomaosztókkal a jelenlegi helyzetben? Itt a válasz 

A távoktatás elején még arról írtunk , elképzelhető, hogy online zajlanak majd a tavaszi, 

nyári záróvizsgák is. Az ELTE-n és a Debreceni Egyetemen maradt is ez a felállás, vagyis a 

végzősök online adhatnák számot a tudásukról.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20200604_zarovizsgak_koronavirus 

 

Hévízi Forrás - 2020.06.04. (8. oldal) 

Virágos balkonok, virágos kertek – avagy Virágos Magyarország verseny a lakosság 

részére  

A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja, hogy jó minőségű fotókon keresztül 

mutassa meg, milyen dísznövényeket, egynyári és évelő virágokat, fűszernövényeket, 

dézsás növényeket ültettek közvetlen környezetükben az emberek, milyen növényekkel 

szépítik balkonjaikat, erkélyeiket, kertjeiket.  

 

 

 

 

 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200604_zarovizsgak_koronavirus


forbes.hu - 2020.06.04.  

Ha 8-9 millió beoltottból csak tíznél súlyos szövődmény lesz, a vakcinát nem lehet 

engedélyeztetni 

A gyógyszerkutató konzorcium elindítása szinte rekord gyorsasággal zajlott le, miután 

Kacskovics februárban elolvasott egy tudományos cikket a kétségbeejtő olasz helyzetről, 

és rájött, hogy azt itthon talán még el lehet kerülni. Munkájukat 300 millió forinttal az 

állam is támogatta, benne a hazai felsőoktatási és gyógyszerkutatói szféra meghatározó 

képviselői fogtak össze: az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem érintett karai, a Richter 

Gedeon, továbbá az ImmunoGenes nevű biotechnológiai cég, amelynek Kacskovics maga 

az alapítója és vezetője. 

https://forbes.hu/a-magazin/ha-8-9-millio-beoltottbol-csak-tiznel-sulyos-szovodmeny-

lesz-a-vakcinat-nem-lehet-engedelyeztetni/ 

 

gondola.hu - 2020.06.04. 

Szerencsés Károly: A revízió a magyarság számára erkölcsi kötelesség 

Szerencsés Károly a történelemtudomány kandidátusa, habilitált egyetemi docens, az 

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és tanára. Rendszeresen publikál 

jobboldali napi- és hetilapokban. A békediktátum századik évfordulója alkalmából 

kérdeztük a Monarchia hamis gyámságáról, a dualizmus bénító erejéről, a revízió és a 

„magyar igazság” kapcsolatáról, valamint a paradoxonról, a feloldhatatlannak tűnő 

ellentétről, ami Trianonban rejlik.  

https://gondola.hu/cikkek/116604-

Szerencses_Karoly__A_revizio_a_magyarsag_szamara_erkolcsi_kotelesseg.html 

 

További megjelenés: 

 

- hirado.hu - 2020.06.04. 

Szerencsés Károly: A revízió a magyarság számára erkölcsi kötelesség 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/04/szerencses-karoly-a-revizio-a-

magyarsag-szamara-erkolcsi-kotelesseg 

 

pestihirlap.hu - 2020.06.04.  

„Előfordul, hogy előbb lőnek, utána kérdeznek” 

Az Egyesült Államokban továbbra is élnek az előítéletek, a tüntetések egy része pedig 

politikailag motivált. Magyarics Tamással, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének 

professzorával beszélgettünk. 

https://pestihirlap.hu/2020/06/04/elofordul-hogy-elobb-lonek-utana-kerdeznek/ 

https://forbes.hu/a-magazin/ha-8-9-millio-beoltottbol-csak-tiznel-sulyos-szovodmeny-lesz-a-vakcinat-nem-lehet-engedelyeztetni/
https://forbes.hu/a-magazin/ha-8-9-millio-beoltottbol-csak-tiznel-sulyos-szovodmeny-lesz-a-vakcinat-nem-lehet-engedelyeztetni/
https://gondola.hu/cikkek/116604-Szerencses_Karoly__A_revizio_a_magyarsag_szamara_erkolcsi_kotelesseg.html
https://gondola.hu/cikkek/116604-Szerencses_Karoly__A_revizio_a_magyarsag_szamara_erkolcsi_kotelesseg.html
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/04/szerencses-karoly-a-revizio-a-magyarsag-szamara-erkolcsi-kotelesseg
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/04/szerencses-karoly-a-revizio-a-magyarsag-szamara-erkolcsi-kotelesseg
https://pestihirlap.hu/2020/06/04/elofordul-hogy-elobb-lonek-utana-kerdeznek/


pestihirlap.hu - 2020.06.04. 

Miért éljük újra a Trianon-traumát, és hogy lehet túllépni rajta? Zeidler Miklós 

történészt kérdezzük 

Idén 100 éves az igazságtalan békediktátum. Miért nem léptünk még túl rajta? Miért nem 

foglalkoznak filmek Trianonnal? Ki a hibás abban, hogy folyamatosan újraéljük a 

traumákat? Egyebek mellett ezekről is kérdezzük a Pesti Hírlap Élőben Zeidler Miklós 

történészt, az ELTE oktatóját, az MTA kutatóját, akinek szakterülete a két világháború 

közötti Magyarország. 

https://pestihirlap.hu/2020/06/04/miert-eljuk-ujra-a-trianon-traumat-es-hogy-lehet-

tullepni-rajta-zeidler-miklos-torteneszt-kerdezzuk/ 

 

qubit.hu - 2020.06.04. 

Mi lett volna, ha nincs Trianon? 

Jean-Yves Grenier francia történész szerint – mint azt 2019 áprilisában az ELTE BTK-n 

tartott Temporalitás és kauzalitás című előadása végén kifejtette – a kontrafaktuális 

történetírás képviselői a múltat új megvilágításba helyezve bármennyire is izgalmas 

gondolatkísérletekkel szolgálnak, végkövetkeztetésként nem tudnak sokkal többet állítani 

annál, mint hogy a történelem szükségszerűen alakult úgy, ahogy.  

https://qubit.hu/2020/06/04/mi-lett-volna-ha-nincs-trianon 

 

szekelyhon.ro - 2020.06.04.  

A száz esztendővel ezelőtti trianoni döntésre emlékeznek Székelyföldön 

Maros megye több településén is megemlékezést szervez a Erdélyi Magyar Szövetség, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács. Maros megyéből huszonhat 

néptáncegyüttes készített pár perces videofelvételt, és küldte el az ELTE SEK Szökős és 

Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes felkérésére.  

https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szaz-esztendovel-ezelotti-trianoni-dontesre-

emlekeznek-szekelyfoldon 

 

szimpatika.hu - 2020.06.04. 

Online séta a Füvészkertben 

Az ELTE programjának köszönhetően online is követhető Papp László szakvezetése a 

botanikus kertben. 

https://szimpatika.hu/cikkek/9164/online-seta-a-fuveszkertben 

 

 

 

https://pestihirlap.hu/2020/06/04/miert-eljuk-ujra-a-trianon-traumat-es-hogy-lehet-tullepni-rajta-zeidler-miklos-torteneszt-kerdezzuk/
https://pestihirlap.hu/2020/06/04/miert-eljuk-ujra-a-trianon-traumat-es-hogy-lehet-tullepni-rajta-zeidler-miklos-torteneszt-kerdezzuk/
https://qubit.hu/2020/06/04/mi-lett-volna-ha-nincs-trianon
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szaz-esztendovel-ezelotti-trianoni-dontesre-emlekeznek-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szaz-esztendovel-ezelotti-trianoni-dontesre-emlekeznek-szekelyfoldon
https://szimpatika.hu/cikkek/9164/online-seta-a-fuveszkertben


trendfm.hu - 2020.06.04. 

Trianon hatásai a magyar gazdaságra 

A kisebb ország átállt egy más típusú gazdasági működésre, miután az Osztrák-Magyar 

Monarchia megszűnésével szétesett a régió közös piaca. Az ország inkább a belső 

gazdaságra, önellátásra rendezkedett be, és a Népszövetség kölcsönével, és jelentős 

stabilizációs lépésekkel, de helyreállt. Csorba László történésszel, az ELTE egyetemi 

tanárával Szűcs Péter beszélgetett a Reggeli Monitorban. 

https://trendfm.hu/cimlap/trianon-hatasai-a-magyar-gazdasagra-14040 

 

tvkeszthely.hu - 2020.06.04. 

300-nál is többen csatlakoztak az Összetartozunk 100 folkhoz 

Az Összetartozás 100 folk felhívás a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes egyik 

táncosának ötlete nyomán a szombathelyi ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttessel közösen 

valósult meg. A kezdeményezés szerint minden csatlakozónak 1-2 perces videót kellett 

készítenie és beküldenie számukra. A felhívásnak nem várt sikere lett, több mint 300-an 

jelentkeztek. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7137-300nal-is-tobben-csatlakoztak-az-osszetartozunk-

100-folkhoz 

 

A földgömb - 2020.05.31. (68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79. oldal) 

A laoszi hmongok 

Füstös szoba, ópiumpipát szívó férfi, éneklő sámánnő. Hétköznapi életkép egy laoszi 

hmong bambuszkunyhóban. E nép mindennapjaira azonban a múlt árnya vetül: a kínai 

uralom, a gyarmati örökség, a vietnami háború és a CIA is nyomot hagyott hányatott 

történetük lapjain. 

 

A földgömb - 2020.05.31. (18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. oldal) 

Jégmezőn innen, tornyokon túl 

A perui Machu Picchu és a riói Cukorsüveg-hegy mellett a patagóniai Torres de Paine 

Nemzeti Park sziklatoronysorozata is Dél-Amerika emblematikus látványa. 

Fotóalbumkezdő tájkép, így sokak bakancslistáján szerepel, mely mágnesként vonzza a 

túrázókat, miközben az alapvetően lakatlan terület egyre élesebb kihívásokkal néz 

szembe. 

https://trendfm.hu/cimlap/trianon-hatasai-a-magyar-gazdasagra-14040
https://tvkeszthely.hu/hirek/7137-300nal-is-tobben-csatlakoztak-az-osszetartozunk-100-folkhoz
https://tvkeszthely.hu/hirek/7137-300nal-is-tobben-csatlakoztak-az-osszetartozunk-100-folkhoz

