2020/24. hét (június 8-14.)

Vas Népe - 2020.06.08. (1,3. oldal)
Kellemetlen társbérlők
Galambok keserítik meg a lakótelepen élők életét, mivel a madarak egyáltalán nem
tartanak az embertől és ellepik az erkélyeket. (...) Egy rendszeresen megjelenő, számukra
nem káros ingerhez nagyon könnyen hozzászoknak – mondja dr. Gyurácz József, az ELTESEK biológiai tanszékének vezetője, egyben a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei
elnöke, akit a jelenségről kérdezünk.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.06.08.
Kellemetlen társbérlők – Galambok keserítik meg az egyik szombathelyi
lakótelepen élők életét
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kellemetlen-tarsberlok-galambokkeseritik-meg-az-egyik-szombathelyi-lakotelepen-elok-eletet-4033896/

Zalai Hírlap - 2020.06.08. (1,5. oldal)
A legszebb balkonokat, kerteket keresik
A közönség is szavazhat majd kedvenceire, mindkét kategória 3-3 legnépszerűbb
pályázata 100 ezer forintos utalványt nyer. A verseny fővédnöke Borbás Marcsi, a szakmai
zsűri tagja „Bálint gazda” mellett számos neves szakember, köztük Laczkó Mária
kertészmérnök, Hévíz főkertésze, a Gamesz igazgatója és Orlóci László, az ELTE
füvészkertjének vezetője lesz.
További megjelenés:
-

zaol.hu - 2020.06.08.
Hévíz saját versenyt is hirdet, a legjobbakról profi portfólió készül az országos
megmérettetésre
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/heviz-sajat-versenyt-is-hirdet-alegjobbakrol-profi-portfolio-keszul-az-orszagos-megmerettetesre-4260771/

urvilag.hu - 2020.06.08.
A Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj eredményei
A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért idén „Űr–Technológia–Föld” címmel
hirdette meg középiskolásoknak szóló ösztöndíjpályázatát. (...) Örömünkre szolgált, hogy
a BME Tehetségsegítő Tanács, a BME Simonyi Károly Szakkollégium, az ELTE Fizikai
Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat
népszerűsítését.
index.hu - 2020.06.07.
A haldokló kutya elaltatása a legetikusabb, amit tehetünk
A kutya sok szempontból lehet modellje az embernek. Igaz ez gondolkodásbeli
képességeire, társas evolúciójára, sőt agyműködésére is. Az ELTE Etológia Tanszék kutatói
nemrég azt kezdték vizsgálni, hogy az idős kutyák viselkedésváltozása mennyiben
feleltethető meg az ember öregedési folyamatainak.
https://index.hu/techtud/2020/06/07/kutya_tnt_podcast/
nepszava.hu - 2020.06.07.
Az örökbefogadás nem lányregény
Örökbe adó és fogadó szülők, örökbe adott gyermekek életútjai ezek mélyszegénységen,
meddőségen, kamaszkori terhességen, kilátástalanságon és kételyeken át. A bemutatott
gyerekek közül van, aki most nem egy szerető családban élne, ha nincs az a kötelező
tanfolyam, mely rugalmasabbakká és nyitottabbakká teszi az örökbefogadókat. (…)
Nehézségek esetén fontos tudni segítséget kérni, olyan szakemberhez fordulni, aki erre a
területre specializálódott. Az ELTE-n két éve indult a szakemberek számára meddőségi
reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó képzés.
https://nepszava.hu/3080580_az-orokbefogadas-nem-lanyregeny
További megjelenés:
-

Népszava melléklet - 2020.06.06. (I,II. oldal)
Az örökbefogadás nem lányregény

penzcentrum.hu - 2020.06.07.
Ezzel a módszerrel 12,5 év múlva nyugdíjba mehetsz: lényegtelen, hány éves vagy
Erre kiváló példa Takács Szabolcs is, aki 34évesen "nyugdíjazta" magát. Módszeréről még
a hazai egyetemek is felfigyeltek. (...) Módszere azóta is jól működik, most például az ELTE
hivatalos YouTube-csatornáján árulta el, mi mindenre is van szükség ehhez az
életformához. Kiderült többek között az is, hogy 60 százalékos megtakarítási rátával még
12,5 év sem kell ahhoz, hogy véglegesen nyugdíjazhassuk magunkat.
https://www.penzcentrum.hu/nyugdij/ezzel-a-modszerrel-12-5-ev-mulva-nyugdijbamehetsz-lenyegtelen-hany-eves-vagy.1097138.html
További megjelenés:
-

borsonline.hu - 2020.06.08.
Gábor 34 évesen nyugdíjba ment: ennyi pénz kell, hogy Önnek se kelljen soha
többé dolgoznia
http://www.borsonline.hu/aktualis/gabor-34-evesen-nyugdijba-ment-ennyi-penzkell-hogy-onnek-se-kelljen-soha-tobbe-dolgoznia/202359

raketa.hu - 2020.06.07.
A fák csökkentik a globális felmelegedés hatását
A lombkorona megvédi az erdő élőlényeit az extrém hőmérsékletektől, nélküle a globális
felmelegedés bizonyos fajok kihalásához vezetne, derül ki az ELTE Természettudományi
Kar ökológusainak részvételével folyó nemzetközi kutatás eredményeiből.
https://raketa.hu/a-fak-csokkentik-a-globalis-felmelegedes-hatasat
vaol.hu - 2020.06.07.
Két év alatt jelentősen javult a Nárai határában húzódó védett terület állapota
Dr. Kovács J. Attila professzor emeritus, nyugalmazott főiskolai tanárt, az ELTE Savaria
Egyetemi Központ biológia tanszékének tanárát Pest megyei otthonában értük utol.
Takács Béla tanszéki kollégájával 1994-ben a Kanitzia tudományos folyóiratban
publikálták a Nárai határában található rét felmérésének adatait. Kezdeményezték a
terület országos védettségét. Kovács J. Attila a felmérés után még 10-15 évig szívesen
vitte ki a főiskolásokat a területre terepi gyakorlatra.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-ev-alatt-jelentosen-javult-a-naraihataraban-huzodo-vedett-terulet-allapota-4030473/
További megjelenés:

-

Vas Népe - 2020.06.06. (1,13. oldal)
Kivirágzott a liliomos csodarét

168ora.hu - 2020.06.07.
Nagy a bizonytalanság a táborpiacon - pedig a társas kapcsolatokat mindenütt
nagyon igénylik már
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.
– Mert bár az e korcsoportba tartozók életük jelentős részét már a virtuális világban élik,
az elmúlt időszak társas érintkezései mégsem feleltek meg a hagyományos értelemben
vett normáknak – fejtette ki egy háttérbeszélgetésen Szentiványi Dóra
gyermekpszichológus, a kutatás vezetője.
https://168ora.hu/itthon/mint-a-mokus-nagy-a-bizonytalansag-a-taborpiacon-186235
Magyar Nemzet - 2020.06.06. (5. oldal)
Ösztöndíjprogramok: nagy szerepet kap az egyenlőség és a befogadás
Kifejezetten az Erasmus programban tavaly több mint kilencezren utaztak külföldre a
felsőoktatásban – a többség Európán belül maradt –, a legaktívabb küldő intézmény az
Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.06.06.
Ösztöndíjprogramok: nagy szerepet kap az egyenlőség és a befogadás
https://forbes.hu/uzlet/kepes-megtanulni-a-kutyad-a-jatekai-nevet-lehet-hogyaz-elte-kutatoi-epp-teged-keresnek-whisky/

forbes.hu - 2020.06.06.
Játékok nevét megtanulni képes kutyákat kutatnak magyarok
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. Mi a jó stratégia, ha valaki
levegővétel nélkül sorolni kezdi, mi mindenre képes a kutyája?

https://forbes.hu/uzlet/kepes-megtanulni-a-kutyad-a-jatekai-nevet-lehet-hogy-az-eltekutatoi-epp-teged-keresnek-whisky/
raketa.hu - 2020.06.06.
Ritka műszerrel gazdagodott az ELTE Kémiai Intézete
A világszinten egyedülálló tömegspektrométer segítségével az ELTE-n minden eddiginél
pontosabban elvégezhető többek között a gyógyszerhatóanyagok és a peptid- illetve
fehérjetípusú molekulák szerkezetvizsgálata.
https://raketa.hu/ritka-muszerrel-gazdagodott-az-elte-kemiai-intezete
bien.hu - 2020.06.05.
Június 5. a Szenvedélyek napja - 4 hely, ahol segítséget kérhetsz a leszokáshoz
A honlap az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) megbízásából, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával készült, szakmai tartalmát Dr. Urbán
Róbert, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékének egyetemi docense
állította össze. Itt nem csak hasznos linkeket és elérhetőségeket találsz, de akár egy
közösséget is, amely végigsegíthet a kritikus időszakon.
https://www.bien.hu/hirek/junius-szenvedelyek-napja-hely-ahol-segitseget-kerhetszleszokashoz/148461
elteonline.hu - 2020.06.05.
Interkulturalitás a felsőoktatásban
Szombathelyen az ELTE SEK hallgatói a saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen
is más nemzetiségű tanulókkal érintkezésbe kerülni, amikor az Erasmus+
cserediákprogram keretében török hallgatók érkeztek az intézménybe.
http://elteonline.hu/savaria/2020/06/05/interkulturalitas-a-felsooktatasban/
hungarytoday.hu - 2020.06.05.
'Dance around the Carpathian Basin' Video Published
The project has been kick-started by the ELTE SEK Szökős Folk Ensemble from
Szombathely, together with the nearby Gencsapáti Traditional Folk Dance Ensemble. A
driving force behind the initiative was that due to the coronavirus outbreak, large
remembrance gatherings became impossible, or at least difficult.
https://hungarytoday.hu/folk-dance-around-the-carpathian-basin-video/

portfolio.hu - 2020.06.05.
Hogyan lehet csúcsfizetést kiharcolni? Ez volt a Jóbarátok sztárjainak lenyűgöző
húzása
A Jóbarátok a médiatörténet számos rekordját döntötte meg. Ebből csak az egyik a
színészek ‒ még ma is kiemelkedőnek számító ‒ 1 millió dolláros epizódonkénti fizetése.
Ehhez a sorozat utolsó két évadára kiharcolt összeghez azonban rögös út és bravúros
tárgyalások sora vezetett. Lássuk, hogy Jennifer Aniston és színészkollégái hogyan
nyomták le a kemény tárgyaló hírében álló Warner-NBC párost. Azt is megnézzük, hogy
mit tanulhatunk ebből a történetből mi magunk. (...) A szerző Tanács János, a Neumann
János Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docense.
További megjelenés:
-

penzcentrum.hu - 2020.06.05.
Ezt a pénzügyi húzást lesd el a Jóbarátok-sztárjaitól: mindig nyert ügyed lesz
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ezt-a-penzugyi-huzast-lesd-el-a-jobaratoksztarjaitol-mindig-nyert-ugyed-lesz.1097096.html

raketa.hu - 2020.06.05.
Az IKT-eszközök használatának kockázataira figyelmeztetnek magyar kutatók
A hibás megküzdési mechanizmusok idővel berögződött szokásokká válnak, amelyeken
aztán nehéz úrrá lenni. Az ELTE PPK kutatói, Király Orsolya egyetemi adjunktus és
Demetrovics Zsolt egyetemi tanár a szakterület vezető kutatóival (köztük Mark D.
Griffiths-szel és Marc N. Potenzával, az ELTE díszdoktoraival) az információs és
kommunikációs technológia (IKT) járvány alatti használatáról fogalmazott meg ajánlást a
Comprehensive Psychiatry folyóiratban.
https://raketa.hu/az-ikt-eszkozok-hasznalatanak-kockazataira-figyelmeztetnek-magyarkutatok
sonline.hu - 2020.06.05.
Szépírók között talált otthonra
Bajos messzire 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.

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/szepirok-kozott-talalt-otthonra-2835294/
ujszo.com - 2020.06.04.
„Erkölcsi felháborodásból nem lesz történetírás”
Ablonczy Balázs történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa, a Lendület – Trianon 100 kutatócsoport vezetője.
Könyvet írt Teleki Pálról, a Trianon-legendákról. Új kötete, az Ismeretlen Trianon – Az
öszeomlás és a békeszerződés történetei 1918–1921 az általa vezetett kutatócsoport
eredményeit is összegzi.
https://ujszo.com/panorama/erkolcsi-felhaborodasbol-nem-lesz-tortenetiras
Pesti Hírlap - 2020.06.08. (1,4. oldal)
Tabu a Trianontrauma
Június 4-én volt 100 éves az igazságtalan békediktátum. Volt Magyarországnak valaha is
esélye területi revízióra? Mit tett azért hazánk és a szomszédos országok, hogy túllépjünk
ezen a traumán? Egyebek mellett ezekről beszélt a Pesti Hírlap műsorában Zeidler Miklós
történész, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének docense, az MTA
Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, akinek kutatási területe a két
világháború közötti Magyarország külpolitikája.
bitport.hu - 2020.06.08.
Mit old meg a wifi az iskolákban?
Mint Solymár mondta a Magyar Nemzetnek, "nemigen várható el, hogy az állam minden
tanulónak táblagépet vásároljon és gondoskodjon azok karbantartásáról. Ellenben ma
már a diákok nagyobb részének lapul a zsebében, táskájában okostelefon, tablet, s ez a
jövőben még inkább így lesz". A helyettes államtitkár szerint ezeket az eszközöket kell
bevonni az oktatásba. Hogy hogyan? Erre Nádori Gergely, az AKG biológia szakos, és
Prievara Tibor, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium angoltanára évek óta
hozza a példákat, javaslatokat, gyakorlati tanácsokat a Tanárblogon.
https://bitport.hu/mit-old-meg-a-wifi-az-iskolakban
eduline.hu - 2020.06.08.
Szinte mindenki szeret csendben tanulni, a tanár jelenléte viszont hiányzik
„Szerettük volna tudni, hogy önállóan vagy csoportban tudnak-e tanulni jobban a diákok,
csendet vagy a szóbeli magyarázatokat igénylik-e, illetve, hogy gyakorlati vagy elméleti
tudás felé orientálódnak-e. Mennyire alakulnak át tanulási szokásaik az otthontanulás
alatt?” – mondta Török Réka, az ELTE egyik kutatója. Kiderült, hogy a kérdőívet

többségében nők töltötték ki és több területen is jelentős különbségek mutatkoztak meg
a lányok és a fiúk között. Az eredményekből az derül ki, hogy a lányok sokkal
szervezettebbek, jobban kedvelik a hangos ismételgetést és többnyire inkább egyedül és
csendben tanulnak.
http://eduline.hu/kozoktatas/20200608_hianyzik_a_diakoknak_a_tanarok_jelenlete
További megjelenés:
-

-

pestihirlap.hu - 2020.06.08.
Csendben, egyedül szeretnek tanulni a fiatalok, de hiányzott a tanári
felügyelet
https://pestihirlap.hu/2020/06/08/csendben-egyedul-szeretnek-tanulni-afiatalok-de-hianyzott-a-tanari-felugyelet/
szeged.hu - 2020.06.08.
Digitális oktatás: tanár nélkül nem az igazi a tanulás
https://szeged.hu/hirek/35229/digitalis-oktatas-tanar-nelkul-nem-az-igazi-atanulas

elteonline.hu - 2020.06.08.
Szeretem az ELTE-t, mert… 38. „Hogyha az ember tenni akar, van erre lehetősége”
– Eszterhai Marcell
Eszterhai Marcell az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnökhelyetteseként a hallgatói
érdekképviselet egyik fáradhatatlan kulcsfigurája. Leginkább a közösséget emeli ki a HÖKös létből, de mesélt az ELTE Online-nak a tanárságról és arról is, miben kellene a
szervezetnek fejlődnie.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/06/08/szeretem-az-elte-t-mert-38-hogyha-az-embertenni-akar-van-erre-lehetosege-eszterhai-marcell/
hirtv.hu - 2020.06.08.
Magyarics Tamás: Az események végső kimenetele lehet, hogy megpróbálják
Trumpot eltávolítani
Célkeresztben az amerikai rendőrség, már 13 napja tartanak a tüntetések és zavargások
Amerikában, Minneapolis-ban már a rendőrség feloszlatása is felmerült. A rendőrség ellen
indított kampány a szakértők szerint komoly problémákat okozhat, többek között a
nagyvárosokban tovább növekedhet a fekete lakosság által elkövetett bűncselekmények
száma. A részletekről Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az ELTE egyetemi tanára
beszélt a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában.

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/magyarics-tamas-az-esemenyek-vegsokimenetele-lehet-hogy-megprobaljak-trumpot-eltavolitani-2503046
További megjelenés:
-

hírTV - Magyarország élőben - 2020.06.08.
Két hete tartanak a rendőri erőszak és a rasszizmus elleni tüntetések az
Egyesült Államokban
Megszólaló: Magyarics Tamás egyetemi tanár, ELTE
https://hirtv.hu/video/236927

InfoRádió - Aréna - 2020.06.08.
Mit lehet tudni a zavargásokról az Egyesült Államokban George Floyd halála után?
Tartanak a megmozdulások az Egyesült Államokban George Floyd halála nyomán. Hány
társadalom létezik Amerikában? Mert innen messziről minthogyha a fehérek, az
afroamerikaiak, a nagyvárosiak, a vidékiek, a kereseti kategóriák mind, mind metszenék
az amerikai társadalmat.
Megszólaló: Magyarics Tamás egyetemi tanár, ELTE
https://infostart.hu/arena/2020/06/08/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvoslorand-tudomanyegyetem-tanara
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.06.08.
Minek köszönheti népszerűségét az Orbán-kormány?
Megszólaló: Unger Anna politológus, ELTE
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-junius-08-hetfo-0600-11025
Budai Polgár - 2020.06.07. (8. oldal)
Az osztály életének mozgatórugói
Major Zsófia és Kalotai Máté, mindketten több országos verseny döntősei és többször
részt vettek a József Attila Színház drámaprogramjában is. Őket kérdeztük az elmúlt hét
év tapasztalatairól. Major Zsófia az ELTE nemzetközi tanulmányok szakára jelentkezett,
amit angolul fog végezni. Számára az olvasás, az irodalom és a kultúra jelenti a
legkedvesebb időtöltést.

sztv.hu - 2020.06.05.
Összetartozás 100 folk
Több mint 300 videó érkezett a Kárpát-medence minden szegletéből az ELTE Savaria
Egyetemi Központ Szökős és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, valamint a
Kezdőkör Népművészeti Egyesület felhívására. Az Összetartozás 100 folk keretében a
trianoni centenáriumra félórás film készült, melyben az elcsatolt területek és az
anyaország néptánc-örökségének művelői, a hagyományőrző közösségek tagjai üzennek
szülőföldjükről.
http://www.sztv.hu/hirek/osszetartozas-100-folk-20200605
További megjelenés:
-

Székelyhon - 2020.06.04. (1,3. oldal)
Főhajtás harangszó mellett

Székelyhon melléklet - 2020.06.04. (3,4. oldal)
A varázslatos India
Az oktatásban is lelhetünk kapcsolódási pontokat Indiával. 1969 óta Delhiben egyetemi
szintű magyar nyelvoktatás, az ELTE-n indológia, míg a Debreceni Egyetem Orvosi Karán
– az ősi indiai – ájurvédaoktatás folyik.
További megjelenés:
-

Krónika melléklet - 2020.06.04. (3,4. oldal)
A varázslatos India

Hetek - 2020.05.29. (18,19,20,21. oldal)
Ha pénz van is, segítség nincs
Épp tavaly év végén, azaz a gyöngyöspatai szegregációs per fináléjában láttak napvilágot
az ELTE PPK Szociálpszichológiai Tanszéke által végzett nemzetközi kutatás eredményei,
miszerint a magyarok 86 százaléka biztos, hogy nem tenne semmit a romák helyzetének
jobbításáért, azaz minimum közömbös a felzárkózásukat illetően.
iotzona.hu - 2016.04.01.
Smart Squash – Fallabda okosan
M2M-mel tökéletesíthető a golftudás A Budapesti Műszaki Egyetem Nagysebességű
hálózatok laboratóriumával és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kommunikációs

hálózatok laboratóriumával való együttműködés célja, hogy különböző audiovizuális
interakciók segítségével élménydúsabbá tegye a fallabdát a játékosok számára.
https://iotzona.hu/szorakozas/smart-squash-fallabda-okosan
iotzona.hu - 2015.01.16.
Smart School: itt az újabb okostanterem Magyarországon
A tanórákhoz speciális oktatási anyagokat összeállító Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE
egyetemi docense a tavalyi évben több nemzetközi elismerésben részesült. M2M a
tantermekben Az M2M - és IoT -technológia terjedése az oktatási rendszer szempontjából
is számos lehetőséget rejt magában világszerte.
https://iotzona.hu/szorakozas/smart-school-itt-az-ujabb-okostanteremmagyarorszagon
Hajdú-Bihari Napló - 2020.06.10. (1,7. oldal)
Munkáját dicséri a neki ítélt díj
A Debrecenben élő Ove Lund nemrégiben a legjobb fordításért járó díjat vehette át. (...)
A műfordító az egyetemen néprajzot, összehasonlító irodalmat és angol nyelvet tanult,
később az ELTE germanisztikai, majd önállósült skandináv tanszékén évekig oktatott
norvég nyelvet.
eduline.hu - 2020.06.10.
Távoktatás tanár szemmel: "tragikus, hogy ez kellett tanári munka nagyobb
megbecsüléséhez"
„Bár sokszor előkerült a kreativitás az elmúlt pár hónapban, ez önmagában nem egyenlő
a hatékonysággal” – hangsúlyozza Szabó Roland, a budapesti Szent István Gimnázium
magyar és történelem szakos vezetőtanára, akit a második félévről és a távoktatás
tapasztalatairól kérdeztünk. (...) Nem csak mint középiskolai tanár, hanem mint az ELTE
Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi oktatója és egyben tananyagfejlesztő
mentortanár, mit tartasz a távoktatással töltött időszak legfontosabb tanulságának, amit
akár a tananyagokba is be kellene építeni?
http://eduline.hu/kozoktatas/20200610_tavoktatas_tanarszemmel
További megjelenés:
-

szakszervezetek.hu - 2020.06.12.
Távoktatás tanár szemmel: "tragikus, hogy ez kellett tanári munka nagyobb
megbecsüléséhez"

https://szakszervezetek.hu/hirek/22781-tavoktatas-tanar-szemmel-tragikus-hogyez-kellett-tanari-munka-nagyobb-megbecsulesehez
168ora.hu - 2020.06.10.
Agresszió a világhálón – A szórakozás könnyen csap át bűncselekménybe
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.
https://168ora.hu/itthon/agresszio-a-vilaghalon-186345
dehir.hu - 2020.06.09.
Összefogtak a hazai nagyvállalatok az oktatás fejlesztéséért
A színvonalas oktatói és kutató munka támogatása érdekében az EJMSZ-ben a
gyógyszeripari szektort képviselő vállalat, a Richter Gedeon Nyrt. pedig a Debreceni
Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara számára 38 millió, míg az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 6 millió forint értékben a
biotechnológiai kutatási és fejlesztési munkát szolgáló eszközöket adományozott.
http://www.dehir.hu/belfold/osszefogtak-a-hazai-nagyvallalatok-az-oktatasfejleszteseert/2020/06/09/
További megjelenés:
-

-

-

-

hrportal.hu - 2020.06.09.
Összefogtak a hazai nagyvállalatok az oktatás fejlesztéséért
https://www.hrportal.hu/hr/osszefogtak-a-hazai-nagyvallalatok-az-oktatasfejleszteseert-20200609.html
mmonline.hu - 2020.06.09.
Összefogtak a hazai nagyvállalatok
https://www.mmonline.hu/cikk/osszefogtak-a-hazai-nagyvallalatok/
technokrata.hu - 2020.06.10.
Összefogtak a hazai nagyvállalatok az oktatási szféra fejlesztéséért
https://www.technokrata.hu/egazdasag/digitalis_oktatas/2020/06/10/osszefogasoktatasi-szfera-fejlesztes/
hirek.prim.hu - 2020.06.11.
Összefogtak a hazai nagyvállalatok az oktatás fejlesztéséért

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/06/11/osszefogtak_a_hazai_nagyvallalatok_az_okta
tas_fejleszteseert
infostart.hu - 2020.06.09.
Magyarics Tamás: itt már nem az afroamerikaiak jogainak „kitágításáról” van szó
Ahogyan az is, hogy a megmozdulások, amelyek kezdetben spontán, a közösségi
médiában szerveződtek, mára meglehetősen koordinálttá váltak: sok helyen buszokkal
szállítják a résztvevőket, ami nyilvánvalóan nincs ingyen – magyarázta az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tanára.
https://infostart.hu/belfold/2020/06/09/magyarics-tamas-itt-mar-nem-az-afroameriakjoginak-kitagitasarol-van-szo
zaol.hu - 2020.06.09.
A szerelem szép, a magyar nyelv csodaszép – Interjú Nádasdy Ádám költő,
műfordító, nyelvész egyetemi tanárral
Az Aegon Művészeti Díj Magyarország rangos, magánalapítású elismerése, amely az előző
év kiemelkedő kortárs szépirodalmi alkotását díjazza. Nagyon erős mezőnyben lett az ez
évi díjazott Nádasdy Ádám verseskötete, a „Jól láthatóan lógok itt” című. (…) Öt éve
beszélgettünk, akkor még tanított az ELTE angol tanszékén. – Nyugdíjba mentem 3 éve. –
Ez mennyiben változtatta meg az életét, hisz a hallgatói rajongtak magáért?
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/a-szerelem-szep-a-magyar-nyelv-csodaszepinterju-nadasdy-adam-kolto-mufordito-nyelvesz-egyetemi-tanarral-4263615/
Élet és Tudomány - 2020.06.05. (708. oldal)
Reflektorfényben a kamaszok egészsége
Megjelent az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentése az európai 11–15
éves korúak egészségmagatartásáról. A 45 ország részvételével készült, magyar adatokat
is elemző kutatás azt mutatja, hogy a négy évvel ezelőtti méréshez képest több serdülő
számol be mentális egészséggel kapcsolatos problémáról – hazánkban is láthatunk
hasonló tendenciákat, különösen a legfiatalabbak körében. Az Iskoláskorú gyermekek
egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) elnevezésű,
négyévenként elvégzett nemzetközi kutatás magyar partnere az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karán működő HBSC kutatócsoport.

Népszava - 2020.06.10. (1,11. oldal)
„Ősszel kezdtük, tavasszal levágtuk, megsirattuk, felfaltuk”
„Szabadon szolgál a szellem” – Keresztury Dezső adta egykori igazgatóként ezt a
jelmondatot a legendás, Sőtér István Fellegjárás vagy Szász Imre Ménesi út című
regényében is kulcsszerepet játszó Eötvös Collegiumnak.
További megjelenés:
-

-

nepszava.hu - 2020.06.10.
„Ősszel kezdtük, tavasszal levágtuk, megsirattuk, felfaltuk” - Spiró György
memoárja a „Malaccal teljes éveikről”
https://nepszava.hu/3080887_osszel-kezdtuk-tavasszal-levagtuk-megsirattukfelfaltuk-spiro-gyorgy-memoarja-a-malaccal-teljes-eveikrol
Könyvhét - 2020.06.11. (6,7. oldal)
Abszurdok régen és ma

Magyar Nemzet - 2020.06.11. (16. oldal)
Közvélemény-kutatás etológusokkal
A támogatott projektek futamideje az első esetben egy év, a másodiknál két év. A
Felsőoktatási intézményi kiválósági programon az elmúlt években az ELTE összesen hét
pályázata 3,8 milliárd forintot kapott. Az egyik munka négy kar öt intézetének
összefogásával nyert.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.06.11.
Közvélemény-kutatás etológusokkal
https://magyarnemzet.hu/mozaik/kozvelemeny-kutatas-etologusokkal-8229075/

168 óra - 2020.06.11. (4,15,16,17. oldal)
A szúrás biztonsága
Ha pedig több lesz a gyilkosság, akkor kérdés, hogy a jogrendszer miképpen reagáljon a
helyzetre. Az ELTE docense, Fleck Zoltán szerint az életellenes bűncselekmények esetében
a magyar szabályozás európai szinten is kemény retorziókkal sújtja az elkövetőket, így
„már nincs hová szigorítani”. A jogszociológus úgy látja, indulati bűncselekmények esetén
semmiféle visszatartó ereje nincs annak, ha keményebbek a törvények.

168 óra - 2020.06.11. (4,32,33,34,35. oldal)
Tóparti látomás
„Lassan odáig jut el a város, hogy csak a tatai vár nem lesz a látképbe illő” – fogalmaz
Varga Zoltán, az ELTE tatai geológuskertjének vezetője. „A tervezett épület bizonyára szép,
de nem ide.
ujkor.hu - 2020.06.11.
Trianon után 100 évvel – Magyarország mai határainak jogforrásai
Kevés országban fordul elő, hogy emléknappá nyilvánított, gyásznapként számontartott
esemény századik évfordulóját ilyen nagy figyelem övezze. Még ritkább, hogy egy
történelmi eseményt két állam is – különböző előjellel – megemlékezései közé vegyen.
Trianon az azt követő magyar sors szimbólumaként, történelmi vízválasztóként szerepel a
köztudatban.
http://ujkor.hu/content/trianon-utan-100-evvel-magyarorszag-mai-hatarainakjogforrasai
eduline.hu - 2020.06.10.
Nyolc magyar egyetem került a legjobbak közé a legfrissebb felsőoktatási
világrangsorban
A Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, és a Pécsi Tudományegyetem vezeti a magyar intézmények listáját a
Quacquarelli Symonds (QS) 2021-es felsőoktatási világrangsorában. A tavalyi hathoz
képest most két új szereplővel összesen nyolc hazai egyetem került be a legjobbak közé.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200610_qs_rangsor_2021
További megjelenés:
- penzcentrum.hu - 2020.06.10.
Friss listán a világ legjobb egyetemei: ez az első a magyarok közül
https://www.penzcentrum.hu/karrier/friss-listan-a-vilag-legjobb-egyetemei-ezaz-elso-a-magyarok-kozul.1097328.html
- noizz.hu - 2020.06.11.
Kiderült, melyik a legerősebb egyetem Magyarországon
https://noizz.hu/most/a-szegedi-tudomanyegyetem-a-legjobb-hazai-egytem-aqs-world-university-rankings/tmx78fg
- hrportal.hu - 2020.06.11.
QS rangsor: továbbra is a Szegedi Tudományegyetem a legjobb magyar
egyetem

https://www.hrportal.hu/hr/qs-rangsor-tovabbra-is-a-szegeditudomanyegyetem-a-legjobb-magyar-egyetem-20200610.html
infostart.hu - 2020.06.10.
Már biztos, hogy elköltözik Budapestről a Természettudományi Múzeum
Podani János, az ELTE biológus egyetemi tanára, az MTA rendes tagja az InfoRádiónak
arról beszélt, hogy nagyon sérülékeny a múzeumban őrzött anyag, a mozgatása vagy nem
megfelelő tárolása nagy veszteségeket okozhat.
https://infostart.hu/belfold/2020/06/10/mar-biztos-hogy-elkoltozik-budapestrol-atermeszettudomanyi-muzeum
További megjelenés:
-

8.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.06.10.
Miniszter: biztos, hogy költözik a Természettudományi Múzeum
https://8.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200610/miniszter-biztos-hogykoltozik-termeszettudomanyi-muzeum

infostart.hu - 2020.06.10.
Magyarics Tamás: az elnökválasztási kampány része lett a koronavírus és a Floydügy is
Az amerikai társadalom már nem olvasztótégely, hanem salátástál – mondta az InfoRádió
Aréna című műsorában az amerikai zavargások kapcsán Magyarics Tamás külpolitikai
szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, és beszélt arról is, hogy a spontán
megmozdulásokra rácsatlakozott a politikai, az FBI pedig már azt keresi, kik pénzelik a
szervezett tüntetőket. Nemcsak ezek az utcai megmozdulások, hanem a koronavírusjárvány és a kezelése is rányomja majd a bélyegét a novemberi elnökválasztás előtti
kampányra.
https://infostart.hu/interju/2020/06/10/magyarics-tamas-az-elnokvalasztasi-kampanyresze-lett-a-koronavirus-es-a-floyd-ugy-is
magyarhang.org - 2020.06.10.
Szigorodhat a feltételes szabadságra bocsátás, de az elkövetők egyszer visszatérnek
közénk
Hogy milyen a gyakorlat, annak kapcsán egy ügyvédet kérdezett meg a győri gyilkosság
után a Magyar Hang: Tran Dániel, a Tran és Nemes ügyvédi iroda ügyvédje és az ELTE
óraadójának elmondása szerint a bíró elsősorban azt mérlegeli, milyen fegyelmi

büntetései vannak az elítéltnek, és milyen dicséretei. Ha van fenyítése, jellemzően nem
engedik ki. Figyelembe szokta venni a bíróság azt is, hogy van-e az illetőnek egy megtartó
családi hálója, lakhatása, munkahelye, ahova visszavárják.
https://magyarhang.org/belfold/2020/06/10/szigorodhat-a-felteteles-szabadsagrabocsatas-de-az-elkovetok-egyszer-visszaternek-kozenk/
ujmuveszet.hu - 2020.06.10.
Újratervezés
Ez a művészeti képzések esetében hatványozottan igaz, hisz az speciális technikákat,
anyaghasználatot, folyamatos korrigálást és személyes jelenlétet igényel. Az ELTE BDPK
Vizuális Művészeti Tanszék hallgatói és oktatói az ELTE által villámgyorsan megszervezett
teamsrendszeren keresztül folytatták az oktatást, újratervezték a gyakorlati feladatokat,
de különösen a diplomamunkákat.
http://www.ujmuveszet.hu/2020/06/ujratervezes/
Világgazdaság - 2020.06.12. (1,3. oldal)
Egyre több végzős hallgató él a nyelvvizsgamentességgel
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a hatezer volt hallgatójából már négyezerrel
egyeztette az adataikat. Az egészségügyben használt triázsrendszert alkalmazva azoknak
adták ki hamarabb az oklevelüket, akik a közelmúltban végeztek.
Élet és Tudomány - 2020.06.12. (22,23. oldal)
Innovatív barlanglakók
.Az Ecology and Evolution szaklapban Herczeg Gábor, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem,
Állatrendszertani
és
Ökológiai
Tanszéke
kutatójának
elsőszerzőségével nemrég megjelent publikációnkban ez utóbbi hipotézist teszteltük
közönséges víziászkák (Asellus aquaticus) felszíni és barlangi populációi esetében a
táplálkozási innovációjuk összehasonlításával. (...)
Szabad Föld - 2020.06.12. (25. oldal)
Árnyékemberek vagyunk
Egészen a ’90-es évekig csak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen lehetett hivatalosan
tolmácsnak tanulni, bár más felsőoktatási intézmények egyes nyelvszakain is működtek
tolmács- és fordítóképzők.

szimpatika.hu - 2020.06.12.
Min múlik a születendő gyermek neme?
Az ELTE TTK Viselkedésökológiai Csoportjában Dr. Rosivall Balázs és kutatótársai arra
keresik a választ, miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú gyerek? És
mindezt mi határozza meg? Mivel az embernél az utódok nemét az ivari kromoszómák
határozzák meg, joggal gondolhatnánk, hogy 50% esély van arra, hogy fiú, és 50% esély
arra, hogy lány utód szülessen. Számos kutatási eredmény azonban arra utal, hogy ez nem
teljesen így van.
https://szimpatika.hu/cikkek/9195/min-mulik-a-szuletendo-gyermek-nemeagroforum.hu - 2020.06.11.
Adjuk meg az esélyt a választásra – avagy a növény az aktuális igényei szerint
szabályozza mikrobiomjának összetételét
Ki ne ismerné a levegőben szálló levágott fű üde illatát? De, vajon ezzel a számunkra
kellemes illatcsokorral mit üzen a növény a környezetének? Hogyan válogatja ki az
egészséges növény az egyedi és aktuális szükségleteinek megfelelően a fejlődését
támogató baktériumok és gombák összetételét? Ezekről a kérdésekről és az intenzív
mezőgazdasági gyakorlat hatásairól, a mikorrhiza oltóanyagok fejlesztéséről kérdeztem
Dr. Parádi Istvánt, az ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai
Tanszékének egyetemi adjunktusát.
https://agroforum.hu/szakcikkek/novenytermesztes-szakcikkek/adjuk-meg-az-eselyt-avalasztasra-avagy-a-noveny-az-aktualis-igenyei-szerint-szabalyozza-mikrobiomjanakosszetetelet/
dailynewshungary.com - 2020.06.11.
WOW! Hungarian universities among the best in the world!
The survey took into consideration the universities’ scientific lives, the number of foreign
students and teachers, and the reputation of the institutions’ scientific work. 521-530th:
University of Debrecen 601-650th: ELTE Budapest 651-700th: University of Pécs 8011000th: Budapest University of Technology and Science, Corvinus University of Budapest,
Szent István University, and the University of Miskolc.
https://dailynewshungary.com/wow-hungarian-universities-among-the-bests-in-theworld/

hrportal.hu - 2020.06.11.
Kiégés megelőzési stratégiák és munkavállalói élmény a call centerekben
A kiégés manapság egyre fokozódó és egyre több munkakörben való megjelenésével, a
szindróma fluktuációra való hatásával foglalkozik szakdolgozatában Oros Laura, az ELTE
PPK Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatója. A dolgozat fókuszában a call
centeres dolgozók állnak.
https://www.hrportal.hu/hr/kieges-megelozesi-strategiak-es-munkavallaloi-elmeny-acall-centerekben-20200611.html
szekesfehervar.hu - 2020.06.11.
Online elérhető a Kulturális játszóterek mintaprojekt
Az óvodásoknak szánt, érzékszervi élményeket biztosító komplex foglalkozás módszertani
elemei bármilyen játékgyűjteményre adaptálhatók. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
oktatóinak közreműködésével kidolgozott foglalkozás célja, hogy az a felsőoktatási
intézmények pedagógiai programjába is beépüljön, és felhasználásával hosszú távon is
megvalósuljon az óvodapedagógus hallgatók közvetlen múzeumi érzékenyítése.
https://www.szekesfehervar.hu/online-elerheto-a-kulturalis-jatszoterek-mintaprojekt
444.hu - 2020.06.11.
Mi alapján dönti el egy kutya, hogy hogyan viselkedjen egy gyanús idegennel?
Mindenki ismeri a helyzetet, amikor egy kisgyerek az anyukáját figyeli, hogy megtudja,
mennyire kell aggódnia egy hirtelen felbukkanó ismeretlen tárgytól vagy személytől. A
viselkedéskutatók ezt a jelenséget szociális referenciának hívják. Az ELTE Etológia Tanszék
és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói már több esetben
kimutatták, hogy a kutya viselkedése egyes szociális vonatkozásokban hasonló a
kisgyerekekéhez.
https://444.hu/2020/06/11/mi-alapjan-donti-el-egy-kutya-hogy-hogyan-viselkedjenegy-gyanus-idegennel

