
 

 

 

 

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.06.15. (4. oldal) 

Csárdással hirdették a faluban az összetartozás jelentőségét  

A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője, Varga Albin, valamint az ELTE 

SEK Szökős Néptáncegyüttes művészeti vezetői, Dr. Györke Eszter és Molnár Péter voltak 

az ötletgazdák. Ők hintették el e gondolat magvait, amiből testet öltött maga a 

kezdeményezés, majd kinőtte magát. 

 

index.hu - 2020.06.14. 

Iskolatévé 2: minden előadásunk a programozásról 

Tanáronként is összegyűjtöttük a videókat: Koren Balázs, az ELTE oktatója az online 

biztonságról, a programozás alapjairól tart előadásokat. A Scratchben egyszerű játékot, a 

Microbit lapkával biciklis féklámpát programozunk ebben a sorozatban. 

https://index.hu/techtud/2020/06/14/iskolateve_2_minden_eloadasunk_a_programozasr

ol/ 

 

innoportal.hu - 2020.06.14.  

Addig méricskéltek egy kis vizet, amíg szenzációs eredményt nem találtak 

Az ELTE Természettudományi Karának kutatói az eddigieknél több tízezerszer 

pontosabban mérték meg a vízmolekula aprólékos gonddal kiválasztott színképvonalait. 

Az új módszer segíti a fizikai világ működésének megértését. 

http://www.innoportal.hu/addig-mericskeltek-egy-kis-vizet-amig-szenzacios-

eredmenyt-nem-talaltak 

 

muszaki-magazin.hu - 2020.06.14. 

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://muszaki-magazin.hu/2020/06/14/oktatas-vallalati-hazai-kepzes 

2020/25. hét  (június 15-21.) 
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További megjelenés: 

 

- delina.hu - 2020.06.16.  

Összefogtak a hazai nagyvállalatok az oktatás fejlesztéséért 

http://delina.hu/szabadido/2020/06/16/osszefogtak-a-hazai-nagyvallalatok-az-

oktatas-fejleszteseert 

 

origo.hu - 2020.06.14. 

Budapest legendás kávéházai ma is lenyűgözőek 

A fővárosi V. kerületében található kávézót Quittner Zsigmond tervezte, és 1887-ben nyílt 

meg Erényi Ullmann Lajos házában. 1905-től élte virágzó korszakát, a pesti szellemi élet 

egyik centrumaként tartották számon, majd 1949-ben bezárták. 1965-től a kávéházat az 

ELTE Eötvös-klub néven diákklubként üzemeltette. 

https://www.origo.hu/utazas/20200610-budapest-legendas-kavehazai-ma-is-

lenyugozoek-kepek.html 

 

További megjelenés: 

 

- esemenymenedzser.hu - 2020.06.15. 

Budapest legendás kávéházai ma is lenyűgözőek 

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/promociok-akciok/item/27591-

budapest-legendas-kavehazai-ma-is-lenyugozoek-kepek.html 

- nullahategy.hu - 2020.06.18. 

“Tiszteld, pesti ember, a kávéházat, vénebb és tiszteletteljesebb az, mint te 

magad” – Történelmi kávéházak Budapesten 

https://nullahategy.hu/tortenelmi-kavehazak-ismerje-meg-budapest-legszebb-

kavehazait-galeriaval/ 

 

raketa.hu - 2020.06.14. 

Tesztek, hatóanyagok és forgatókönyvek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 

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

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

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

vetítenek elő? Simon Péter, az ELTE TTK Matematikai Intézet igazgatója videóinterjúban 

válaszolt ezekre a kérdésekre. 

https://raketa.hu/koronavirus-jovoje 
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168ora.hu - 2020.06.14.  

A szúrás biztonsága – Fleck Zoltán: Indulati bűncselekmények esetén nincs 

visszatartó ereje annak, ha keményebbek a törvények 

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. Sőt, biztosan az ellenkező 

hatást érik el. 

https://168ora.hu/itthon/a-szuras-biztonsaga-186538 

 

24.hu - 2020.06.14. 

El tudja dalolni a madár, melyik lány tetszik neki 

Nem csoda, hogy az embereket a kezdetektől érdekli, miért énekelnek, és vajon mit 

mondanak a madarak? Magyar szakemberek évtizedek óta élen járnak a tudomány e 

szegmensében, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének (ÖK ÖBI) 

Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportja, valamint az ELTE TTK Viselkedésökológiai Csoportja 

pedig épp egy rendkívül érdekes új projekt vége felé jár. 

https://24.hu/tudomany/2020/06/14/madardal-madarenek-madarak/ 

 

atv - esti Híradó - 2020.06.14. 

Néhány hetes tanfolyam után már munkába is állhatnak az iskolaőrök 

szeptembertől 

Ahhoz viszont, hogy betölthessék szerepüket, tette hozzá Jármi Éva, a pszichológia 

számos területén kellene trenírozni az érintetteket.  

Megszólaló: Jármi Éva pszichológus, az ELTE-PPK adjunktusa 

http://www.atv.hu/videok/video-20200615-atv-esti-hirado-2020-06-14 

 

További megjelenés: 

 

- eduline.hu - 2020.06.16.  

"Úgy kell beépíteni az iskolák életébe az iskolaőröket, hogy ne a rendszeren 

kívül működjenek" 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200616_iskolaori_rendszer_magyarorszagon 

- atv - Déli Híradó - 2020.06.15. 

Néhány hetes tanfolyam után már munkába is állhatnak az iskolaőrök 

szeptembertől 

https://168ora.hu/itthon/a-szuras-biztonsaga-186538
https://24.hu/tudomany/2020/06/14/madardal-madarenek-madarak/
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Megszólaló:  Jármi Éva pszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

adjunktusa 

http://www.atv.hu/videok/video-20200615-deli-hirado-2020-06-15 

- Jazzy Rádió - 2020.06.15. 

Néhány hetes tanfolyam után már munkába is állhatnak az iskolaőrök 

szeptembertől 

https://jazzy.hu/ 

 

m1 - Ma este - 2020.06.14. 

Az országgyűlési mellett tartományi és önkormányzati választásra készül Szerbia 

A voksolásokat pontosan egy hét múlva, június 21-én tartják. Ekkor eldől majd az is, hogy 

mekkora érdekérvényesítő ereje van a délvidéki magyarságnak. Nem ez lesz egyébként 

az egyetlen voksolás a térségben. Észak-Macedóniában és Horvátországban is július első 

hetében tartják a választásokat. 

Megszólaló: Juhász József történész, az ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és 

Történeti Ruszisztikai Tanszék tanszékvezetője 

https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-06-14-i-adas/ 

 

Magyar Hírlap - 2020.06.13. (13. oldal) 

Külföldön is sikeres a magyar fejlesztés 

Digitális mikroszkóp segít az orvosoknak a patológiai kutatásokban, a cég berendezései 

világszerte ismertek, Vuhanban több mint húsz ilyen eszköz állt rendelkezésre. (…) A 

kutatásokat a Semmelweis Egyetemmel kezdtük és ma is folytatjuk. A 

szoftverfejlesztésben az ELTE professzora, Csabai István és az Óbudai Egyetem 

professzora, Kozlovszky Miklós és munkatársai támogattak. 

 

Délmagyarország - 2020.06.13. (14. oldal) 

Háztartási és globális zöld lépések 

A nemrégen megjelenő Klímaváltozás és Magyarország című esszékötetben Bartholy Judit 

és Pongrácz Rita, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék munkatársai azt írják: „Míg a 20. 

század végén az I. fokozatú hőségriasztások átlagos éves száma még csak négy volt, a 21. 

század végére ez az érték elérheti átlagosan a harminc, negyven esetszámot.” 

 

eszakhirnok.com - 2020.06.13. 

Magyar vulkanológusok vezetésével... 

A több szakterület, köztük régészek hozzájárulásával született új eredményekről a kutatók 

a Journal of Volcanology and Geothermal Research című tudományos folyóirat cikkében 

http://www.atv.hu/videok/video-20200615-deli-hirado-2020-06-15
https://jazzy.hu/
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-06-14-i-adas/


számoltak be a közelmúltban - erről a kutatócsoport vezetője, Karátson Dávid 

vulkanológus (ELTE) tájékoztatta az MTI-t. A hét éve folyó kutatás keretében 2018-ban a 

késő bronzkori belső öbölben létezett vulkánszigetet, most pedig Szantorini teljes egészét 

rekonstruálták. 

https://www.eszakhirnok.com/tech-tudomany-kuetyue/97057-2020-06-13-05-45-

32.html 

 

További megjelenés: 

 

- librarius.hu - 2020.06.13. 

Így nézett ki Szantorini 3600 éve, mielőtt fölrobbantotta a vulkán a szigetet 

https://librarius.hu/2020/06/13/igy-nezett-ki-szantorini-3600-eve-mielott-

folrobbantotta-a-vulkan-a-szigetet/ 

- vasarnap.hu - 2020.06.12. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták Szantorini késő bronzkori 

szigetképét 

https://vasarnap.hu/2020/06/12/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-

szantorini-keso-bronzkori-szigetkepet/ 

- origo.hu - 2020.06.12. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták Szantorini szigetét 

https://www.origo.hu/tudomany/20200612-egesz-szantorini-szigetet-

rekonstrualtak-magyar-kutatok-vezetesevel.html 

- magyarnemzet.hu - 2020.06.12. 

Szantorini szigetét rekonstruálták magyar kutatók vezetésével 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/szantorini-szigetet-rekonstrualtak-magyar-

kutatok-vezetesevel-8235360/ 

- demokrata.hu - 2020.06.12. 

Egész Szantorini szigetét rekonstruálták magyar kutatók vezetésével 

https://demokrata.hu/tudomany/egesz-szantorini-szigetet-rekonstrualtak-

magyar-kutatok-vezetesevel-255421/ 

- minap.hu - 2020.06.12. 

Szantorini szigetét rekonstruálták magyar kutatók vezetésével 

https://minap.hu/cikk/szantorini-szigetet-rekonstrualtak-magyar-kutatok-

vezetesevel 

- index.hu - 2020.06.12. 

Magyar kutatók rekonstruálták, milyen is volt Szantorini késő bronzkori 

domborzata 
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https://index.hu/techtud/2020/06/12/szantorini_sziget_bronzkor_rekonstrukcio_k

aratson_david/ 

- travelo.hu - 2020.06.12. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az ókori Szantorinit 

https://www.travelo.hu/tavol/20200612-gorogorszag-szantorini-szigetet-

rekonstrualtak-magyar-kutatok-vezetesevel.html 

 

- nlc.hu - 2020.06.12. 

Magyar kutatók tárták fel Szantorini ókori paradicsomát 

https://nlc.hu/szabadido/20200612/szantorini-regeszet-feltaras/ 

- femina.hu - 2020.06.16.  

Szantorini a vulkánkitörés előtt 

https://femina.hu/terasz/szantorini-vulkankitores/ 

- teol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.teol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-2494077/ 

- zaol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.zaol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-4279719/ 

- feol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.feol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-4076814/ 

- kemma.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.kemma.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-

az-egyik-legszebb-gorog-szigetet-2560542/ 

- beol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.beol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-2795895/ 

- delmagyar.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb görög szigetet 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-

rekonstrualtak-az-egyik-legszebb-gorog-szigetet-6538128/ 
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- szon.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://szon.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-egyik-

legszebb-gorog-szigetet-3975237/ 

- baon.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.baon.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-2761056/ 

- bama.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.bama.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-2583585/ 

- sonline.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.sonline.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-

az-egyik-legszebb-gorog-szigetet-2907981/ 

- vaol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.vaol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-4052370/ 

- veol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.veol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-3845880/ 

- duol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.duol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-3657375/ 

- boon.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://boon.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-egyik-

legszebb-gorog-szigetet-4331937/ 

- szoljon.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.szoljon.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-

az-egyik-legszebb-gorog-szigetet-2443416/ 

- haon.hu - 2020.06.15. 
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Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://haon.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-egyik-

legszebb-gorog-szigetet-4119084/ 

- heol.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.heol.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-

egyik-legszebb-gorog-szigetet-2553333/ 

- kisalfold.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták az egyik legszebb szigetet 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-

az-egyik-legszebb-gorog-szigetet-9888636/ 

- mult-kor.hu - 2020.06.15. 

Magyar kutatók vezetésével rekontstruálták a 3600 éve felrobbant Szantorini 

szigetét 

https://mult-kor.hu/magyar-kutatok-vezetesevel-rekontstrualtak-a-3600-eve-

felrobbant-szantorini-szigetet-20200615 

- Bihari Napló - 2020.06.17. (12. oldal) 

Magyar kutatók vezetésével rekonstruálták Szantorini szigetét 

 

marieclaire.hu - 2020.06.13. 

Vajon miért viselkedtünk úgy a koronavírus-járvány alatt, ahogy? 

De vajon miért viselkedtünk úgy, ahogy ebben a vészhelyzetben? Van-e a viselkedésünk 

mögött kulturális meghatározottság? És mennyire éreztük magunkat fenyegetettnek? A 

többi között ezekről a kérdésekről is beszélgetett prof. Fülöp Márta pszichológus, 

szociálpszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora, valamint Al Ghaoui 

Hesna többszörösen díjazott televíziós újságíró a Hősök Tere Kezdeményezés által 

szervezett 5. Karantén Szalonban. 

https://marieclaire.hu/riporter/2020/06/13/vajon-miert-visekledtunk-ugy-a-koronavirus-

jarvany-alatt-ahogy/ 

 

nyugat.hu - 2020.06.13. 

Ismét kiemelkedő az ELTE világviszonylatban 

A Center for World University Rankings értékelése szerint újra az ELTE lett a legjobb 

magyar egyetem, a világranglistán pedig tíz helyet javítva tavalyi eredményén az 588. 

helyen végzett. A CWUR 2012 óta értékeli a világ vezető egyetemeit a többi között az 

oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a kutatási 

eredmények, a magasan jegyzett publikációk és az idézettség alapján. 

https://haon.hu/egyperces/magyar-kutatok-vezetesevel-rekonstrualtak-az-egyik-legszebb-gorog-szigetet-4119084/
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https://www.nyugat.hu/cikk/ismet_kiemelkedo_az_elte_vilagviszonylatban 

 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu  - 2020.06.13. 

Ismét kiemelkedő az ELTE világviszonylatban 

https://infostart.hu/belfold/2020/06/13/ismet-kiemelkedo-az-elte-

vilagviszonylatban 

 

raketa.hu - 2020.06.13. 

A COVID-19 felszínre hozott egy komoly társadalmi problémát 

Több serdülő számol be mentális egészséggel kapcsolatos problémákról a legutóbbi 

méréshez képest a WHO most közzétett jelentése szerint. A helyzet Magyarországon is 

hasonló, annak ellenére, hogy a magyar diákok nemzetközi szinten is kiemelkedően 

magasnak értékelik mind a családi, mind a kortársak általi támogatottságukat. Az 

iskoláskorú gyermekek egészségmagatartását vizsgáló nemzetközi projekt magyar 

partnere az ELTE PPK-n működő HBSC Kutatócsoport. 

https://raketa.hu/a-covid-19-felszinre-hozott-egy-komoly-tarsadalmi-problemat 

 

szimpatika.hu - 2020.06.13. 

Barlangi baktériumok segítik a klímakutatást 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Természettudományi Kutatóközpont, a 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a Pannon Egyetem kutatói a Scientific 

Reports folyóiratban jelentették meg legújabb eredményeiket. Környezetünk egyik 

leggyakrabban és legváltozatosabb formában előforduló ásványai a karbonátok. Az 

egysejtűek, puhatestűek és sok más élőlény váza, illetve a belőlük több száz millió évvel 

ezelőtt képződő üledékes kőzetek (mészkő, dolomit) domináns alkotói mind-mind 

karbonátok. 

https://szimpatika.hu/cikkek/9204/barlangi-bakteriumok-segitik-a-klimakutatast 

 

vasarnap.hu - 2020.06.13. 

A boszorkányüldözés nem az egyházi bíróságok öröksége 

A boszorkányüldözés máig élő nemzetközi és hazai tévhiteiről, valamint a társadalmi 

bűnbakkeresésről kérdeztük Bárth Dánielt, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének 

tanszékvezetőjét. – Számos népszerű elgondolás szól a boszorkányüldözés és az egyház 

kapcsolatáról. Mai tudásunk szerint mekkora szerepe volt a boszorkányüldözésben a 

https://www.nyugat.hu/cikk/ismet_kiemelkedo_az_elte_vilagviszonylatban
https://infostart.hu/belfold/2020/06/13/ismet-kiemelkedo-az-elte-vilagviszonylatban
https://infostart.hu/belfold/2020/06/13/ismet-kiemelkedo-az-elte-vilagviszonylatban
https://raketa.hu/a-covid-19-felszinre-hozott-egy-komoly-tarsadalmi-problemat
https://szimpatika.hu/cikkek/9204/barlangi-bakteriumok-segitik-a-klimakutatast


katolikus egyháznak? Melyek voltak a boszorkányüldözés valódi okai? – Az egyik népszerű 

tévedés a boszorkányüldözést a középkorba helyezi. 

https://vasarnap.hu/2020/06/13/keresztenyellenes-fake-news-4-a-boszorkanyuldozes-

nem-az-egyhazi-birosagok-oroksege/ 

 

vaskarika.hu - 2020.06.13.  

Ezek a legszebb botanikus kertek és arborétumok Magyarországon 

Magyarországon az első ilyen jellegű, élő növénygyűjtemény a pozsonyi érsekkert volt. 

Oktatási céllal hazánkban először a nagyszombati egyetem mellett alakítottak ki 

füvészkertet a 18. század elején. Ezt 1777-ben az egyetemmel együtt Budára a 

Krisztinavárosba költöztették. Innen aztán először Pestre a Hatvani utcába, majd 1809-

ben a Múzeum körútra, 1847-ben pedig mai helyére, az egykori Festetics-kertbe, az Illés 

utcába helyezték át. Ez mai az ELTE botanikai oktató és kutatóbázisa, a Füvészkert. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18916/ 

 

168ora.hu - 2020.06.13.  

Tóparti látomás - Épülhet-e luxusszálló a tatai vár közelében? 

„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. Amit én hiányolok, az a tataiak megkérdezése. Az ő véleményüket kellene 

reprezentálnia a polgármesternek” – teszi hozzá a természetvédő. 

https://168ora.hu/itthon/toparti-latomas-epulhet-e-luxusszallo-a-tatai-var-kozeleben-

186515 

 

azonnali.hu - 2020.06.12. 

Miért tekint Németország még mindig optimistán Kínára? 

A koronavírus-járvány miatt ismét rászegeződött a tekintet Kínára. Függetlenül attól, hogy 

mennyiben felelős a járvány kirobbanásáért, felmerült számos kérdés: Mennyiben 

kezdődik most Kína évszázada? Mennyiben bízhatunk Pekingben? Vagy mennyire 

ismerjük félre, becsüljük alá a kínai veszélyt? Az Azonnali Kínáról szóló vitasorozatában 

ezúttal Balogh F. András, germanista, az ELTE docense írja le meglátásait. 

http://azonnali.hu/cikk/20200612_miert-tekint-nemetorszag-meg-mindig-optimistan-

kinara 
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elteonline.hu - 2020.06.12. 

A járvány hatása a mentális egészségre 

Az elmúlt hónapokban az ELTE oktatói is felhívták a figyelmet a koronavírus-járvány 

mentálhigiénére gyakorolt negatív hatásaira. Balázs Judit az új helyzettel járó szorongásról 

beszélt, Rácz József a korábbi járványok hatásait összegezte, Király Orsolya és 

Demetrovics Zsolt pedig a problémás internethasználattal foglalkozott. Balázs Judit a 

24.hu-nak adott interjút, amelyben a világjárvány miatt kialakult bizonytalanságról, 

szorongásról és a lehetséges megküzdési stratégiákról is beszélt. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/06/12/a-jarvany-hatasa-a-mentalis-egeszsegre/ 

 

hvg.hu - 2020.06.12. 

Feltörték ELTE kutatójának autóját, fontos vizsgálati anyagot loptak el 

Csütörtök délelőtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kara 

melletti parkolóban feltörték az intézmény egyik kutatójának autóját, amelyből elloptak 

három táskát. Az egyikben tudományos műszerek alkatrészei és molekuláris biológiai 

szakkönyvek mellett egy hermetikusan lezárt tárolóban egy üvegfiola is volt, benne egy 

olyan vegyülettel, amely allergiás reakciókat okozhat – írja a 24.hu. 

https://hvg.hu/cegauto/20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj 

 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.06.12. 

Az ELTE parkolójában törték fel az egyetem kutatójának autóját 

https://24.hu/belfold/2020/06/12/lopas-elte-kutato-pollenkivonat/ 

- nepszava.hu - 2020.06.12. 

Az ELTE parkolójában törték fel az egyetem kutatójának autóját, három táskát 

elloptak 

https://nepszava.hu/3081357_az-elte-parkolojaban-tortek-fel-az-egyetem-

kutatojanak-autojat-harom-taskat-elloptak 

- budapestkornyeke.hu - 2020.06.12. 

Feltörték az ELTE egyik kutatójának autóját, eltűnt egy értékes vegyülettel teli 

fiola 

https://budapestkornyeke.hu/feltortek-az-elte-egyik-kutatojanak-autojat-eltunt-

egy-ertekes-vegyulettel-teli-fiola/ 
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index.hu - 2020.06.12. 

A kutyák a gazda viselkedése alapján ítélik meg az idegeneket 

A gyerekek teljesen megszokott viselkedése, hogy bizalmatlanok az idegenekkel, és 

aszerint viszonyulnak hozzájuk, ahogy a szüleiket látják velük viselkedni. Ha az idegentől 

a szüleik is tartanak, és ellenségesen viselkednek vele szemben, akkor ők is nagyobb 

eséllyel fognak félni tőle. Ellenben, ha a szüleiktől azt látják, hogy barátságosak az 

idegennel, akkor a gyerek is nagyobb eséllyel áll közvetlenebbül hozzá. Az MTA-ELTE 

Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport tagjai, Salamon Attila vezetésével hasonló 

viselkedést fedeztek fel a kutyák esetében is.  

https://index.hu/techtud/2020/06/12/a_kutyak_a_gazda_viselkedese_alapjan_itelik_meg_

az_idegeneket/ 

 

mandiner.hu - 2020.06.12. 

„A történész az igazság megismerésére törekszik...” 

Két amerikai út között akkor éppen itthon tanítottam az ELTE-n, és a következő félévre 

ebben a témában hirdettem előadást. Egy-egy előadásra mindig egy hetet készültem, s 

az előadások témái fedték a közben készülő kézirat 9 fejezetét. Az előadás-sorozatra 

egyébként alkalmanként egy-egy régebbi diákom, például ifj. Bertényi Iván és Ablonczy 

Balázs is bejárt. 

https://mandiner.hu/cikk/20200612_a_tortenesz_az_igazsag_megismeresere_torekszik 

 

mandiner.hu - 2020.06.12.  

Rasszista rasszistának farkasa – szobor- és tabudöntögetők Amerikában 

Amerikában vannak faji előítéletek; de vajon az antirasszizmus dogmái, igazodási 

kényszerei megoldják a feketék sérelmeit? Amerikában vannak integrációs problémák; de 

vajon a konföderációs múlt törlése az amerikai történelemből előnyösebb helyzetbe 

hozza a leszakadó fekete rétegeket? Vendégünk: Magyarics Tamás, az ELTE BTK 

Amerikanisztika Tanszékének egyetemi tanára.  

https://mandiner.hu/cikk/20200612_rasszista_rasszistanak_farkasa_szobor_es_tabudonto

getok_mandiner_podcast 

 

nepszava.hu - 2020.06.12. 

Eddig több mint 13 ezer beragadt diplomát vettek át a hallgatók 

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. 

https://index.hu/techtud/2020/06/12/a_kutyak_a_gazda_viselkedese_alapjan_itelik_meg_az_idegeneket/
https://index.hu/techtud/2020/06/12/a_kutyak_a_gazda_viselkedese_alapjan_itelik_meg_az_idegeneket/
https://mandiner.hu/cikk/20200612_a_tortenesz_az_igazsag_megismeresere_torekszik
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https://nepszava.hu/3081321_eddig-tobb-mint-13-ezer-beragadt-diplomat-vettek-at-a-

hallgatok 

 

További megjelenés: 

 

- napi.hu - 2020.06.12. 

Beragadt diplomák: így áll a nagy roham 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/diploma-felsooktatas-diak-

nyelvvizsga.707975.html 

- eduline.hu - 2020.06.12. 

Egyre több volt hallgató veszi át a nyelvvizsga nélküli diplomáját 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200612_atvett_diplomak 

- vg.hu - 2020.06.12. 

Az Állatorvostudományi Egyetemen ragadt bent a legkevesebb diploma 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/az-allatorvostudomanyi-egyetemen-ragadt-

bent-a-legkevesebb-diploma-3-2317383/ 

 

Pesti Hírlap - 2020.06.15. (1,4. oldal) 

Megint Észak és Dél küzd egymással 

Tovább folytatódhatnak a műemlék-rongálások, a fekete szavazók pedig komoly 

választóerőt képviselhetnek ősszel. Frank Tibor akadémikussal, az ELTE professzorával 

beszélgettünk. 

 

eduline.hu - 2020.06.15. 

Itt a tanév vége - ti hogy bírtátok otthon? 

Az ELTE Pszichológiai Intézete a lelki egészséget vizsgálja egy kérdőívvel. A járvánnyal 

kapcsolatos korlátozások kapcsán született meg az ötlet, a kérdőívet most is ki lehet 

tölteni. A "#Maradjotthon – hogy bírod?" projektet az iskolabezárások első hetében 

indította el az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Gyermekkori Pszichés Zavarok 

Kutatócsoportja. A projekt kiemelt célja a fiatalok életminőségének felmérése és a 

pszichés jóllét segítése a járvány időszaka során – írják oldalukon. 

http://eduline.hu/campus_life/20200615_ELTE_kutatas 
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hvg.hu - 2020.06.15. 

Tudja, mit csinál a gyereke a számítógép előtt? 

Több hétig tartott az ELTE pszichológusainak online tanácsadási programja , amelyben a 

karanténhelyzetből adódó mentális problémákkal küzdőknek próbáltak segíteni. Mik a 

tapasztalatok, milyen problémák voltak a legjellemzőbbek?  

https://hvg.hu/elet/20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnove

kedett_gephasznalatnak 

 

magyarnemzet.hu - 2020.06.15. 

Extra segítség a kórházi dolgozók gyermekeinek 

A járványhelyzet 13 hete alatt háromezer tanórát tartott az egészségügyi dolgozók 

gyermekeinek a KórházSuli Alapítvány. Az iskolából tartós betegség miatt kieső diákok 

oktatására létrejött szervezetet csaknem kilencven kórházi osztályról keresték meg az 

elmúlt hónapokban, hogy távtanítással segítse a frontvonalban dolgozó családokat. (…) 

Közlésében az alapítvány arra is kitért, hogy a Covid-helyzet tovább erősítette az 

egyetemekkel régóta meglévő jó kapcsolatukat, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, 

valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karával hosszú távú stratégiai 

együttműködést is terveznek. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/extra-segitseg-a-korhazi-dolgozok-gyermekeinek-

8245914/ 

 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.06.15. 

Kiugró eredményekkel zárta a rendhagyó tanévet a KórházSuli 

http://medicalonline.hu/cikk/kiugro_eredmenyekkel_zarta_a_rendhagyo_tanevet_a

_korhazsuli 

- cyberpress.hu - 2020.06.15. 

Kiugró eredményekkel zárta a rendhagyó tanévet a KórházSuli 

http://cyberpress.hu/kiugro-eredmenyekkel-zarta-a-rendhagyo-tanevet-a-

korhazsuli/ 

- weborvos.hu - 2020.06.15. 

3000 tanórát tartottak az egészségügyi dolgozók gyermekeinek 

https://weborvos.hu/hirek/3000-tanorat-tartottak-az-egeszsegugyi-dolgozok-

gyermekeinek-260073 
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qubit.hu - 2020.06.15. 

Hosszú távú hatása lehet a karanténnak az óvodás gyerekek lelki életére 

Megfelelő odafigyeléssel azonban mérsékelhetők a rizikótényezők, a negatív hatások 

pedig ellensúlyozhatók. Éppen ezért a járványt követő időszakban különösen fontos, hogy 

mind a szülők, mind pedig a társadalom fokozott figyelmet szenteljen a gyerekek a 

mentális egészségmegőrzésének. A szerző pszichológus, az ELTE etológia doktori 

programjának hallgatója. 

https://qubit.hu/2020/06/15/hosszu-tavu-hatasa-lehet-a-karantennak-az-ovodas-

gyerekek-lelki-eletere 

 

ujkor.hu - 2020.06.15. 

A harmadik tanévünk – az Oktatás rovat összegzése és felhívása 

A PTE BTK Történettudományi Intézete kerekasztalt rendezett az alaptanterv megjelenése 

okán, erről is részletesen beszámoltunk. Hasonlóra az ELTE BTK-n is sor került, erről 

ugyancsak olvashattak nálunk. A BME tanárai az ELTE BTK-n avatták be a közönséget az 

angol nyelvű történelemtanítás kulisszatitkaiba. 

http://ujkor.hu/content/harmadik-tanevunk-oktatas-rovat 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.06.15 

Megismerik-e a kutyák a tárgyakat?  

Megszólaló: Miklósi Ádám, az ELTE TTK Etológia Tanszék vezetője 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-15_09-00-

00&enddate=2020-06-15_11-10-00&ch=mr1 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.06.15. 

Sokak szerint legalább egy évig nem kéne visszatérni az eredeti életmódhoz, ha el 

akarjuk kerülni a koronavírus-járvány második hullámát 

Megszólaló: Vattay Gábor egyetemi tanár, ELTE TTK 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-06-15-c_12636075 

 

hirtv.hu - 2020.06.14. 

Az amerikai társadalom többsége elutasítja az erőszakos megmozdulásokat 

A Hír TV Globál című műsorának középpontjában az amerikai történések álltak. George 

Floyd halála komoly változásokat indított el nem csak az amerikai társadalomban, de a 

világban is. A műsorban elhangzott, hogy az az elnökválasztási kampány kellős közepén 

az események szinte elsodorták a koronavírus-járványról szóló híreket. A témában 

https://qubit.hu/2020/06/15/hosszu-tavu-hatasa-lehet-a-karantennak-az-ovodas-gyerekek-lelki-eletere
https://qubit.hu/2020/06/15/hosszu-tavu-hatasa-lehet-a-karantennak-az-ovodas-gyerekek-lelki-eletere
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Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárát kérdezte a műsorvezető 

Gantner Barnabás. 

https://hirtv.hu/global/global-az-amerikai-tarsadalom-tobbsege-elutasitja-az-

eroszakos-megmozdulasokat-2503429 

 

Fanny - 2020.06.17. (5. oldal) 

8 magyar egyetem az élvonalban 

Az SZTE, a DE, az ELTE, a PTE, a BME és a Corvinus már az előző névjegyzékekben is 

szerepelt, a Szent István Egyetem és a Miskolci Egyetem viszont első alkalommal ért el 

helyezést. 

 

Szabadság - 2020.06.17. (8. oldal) 

Kolozsvári siker az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutatón 

Továbbá Mészáros Tamás a Márton Áron Szakkollégium igazgatójának felajánlása révén 

a diákok részt vehetnek a Kárpát-medence egyik legnagyobb hallgatói konferenciáján, az 

ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemén is – írja az Erdélyi Innovációs Műhely 

Facebookoldalán Gyenge Ervin, a BBTE orvosi biológia szakos mesteris hallgatója, a 

projektek egyik koordinátora, aki Kovács Róbert-Jenő elektronika és távközlés szakos 

hallgatóval, műhelytaggal közösen mentorálta a versenyen díjazott diákokat. 

 

cornandsoda.com - 2020.06.16.  

Új időpontban a Friss Hús - rövidfilmfesztivál szeptemberben 

Megvan a márciusban elhalasztott Friss Hús Budapest új időpontja: a rövidfilmfesztivált 

szeptember 10. és 16. között rendezik meg a Toldi moziban. (…) Ezek mellett számos 

különleges és magas művészi értéket képviselő alkotás került a versenyprogramba a hazai 

filmes oktatási intézményekből ( Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE), 

valamint a Média Mecenatúra által támogatott filmek is megjelennek majd a fesztiválon. 

http://cornandsoda.com/uj-idopontban-a-friss-hus-rovidfilmfesztival-szeptemberben/ 

 

elteonline.hu - 2020.06.16. 

tESI talks: Rasszizmus a sportban 

Az ELTE Online legújabb rovata podcast formában hozza el számodra mindezt, és még 

ennél is többet! Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami 

sport! A házigazdák Törőcsik Marcell és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! 

http://elteonline.hu/sport/2020/06/16/tesi-talks/ 
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merce.hu - 2020.06.16.  

Nyílt levélben kéri 80 ország 451 szervezete a multiknak kedvező bírósági rendszer 

felfüggesztését 

Az ELTE Humánökológia mesterszaka a Facebookon adta közzé az iratot, aminek célja, 

hogy felhívja a figyelmet a szabadkereskedelmi egyezmények részekét képező befektető-

állam vitarendezési mechanizmusokra (ISDS), és a járvány miatt bevezetett intézkedések 

eredményeképpen kiesett profitjukat ezeken keresztül pótolni kívánó multinacionális 

cégek várható pereskedési hullámára. 

https://merce.hu/2020/06/16/nyilt-levelben-keri-80-orszag-451-szervezete-a-multiknak-

kedvezo-birosagi-rendszer-felfuggeszteset/ 

 

weborvos.hu - 2020.06.16.  

Megvannak az MTA Lendület programjának új nyertesei 

Az idén megalakuló új kutatócsoportok közül 4 valamely kutatóközpontban vagy -

intézetben, 5 pedig egyetemen, ebből 3 az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

folytathatja a munkáját. A 9 nyertes közül 7 férfi és 2 nő, valamennyien hazai 

intézményben dolgoznak - áll a közleményben. 

https://weborvos.hu/hirek/megvannak-az-mta-lendulet-programjanak-uj-nyertesei-

260099 

 

További megjelenés: 

 

- gondola.hu - 2020.06.16.  

Kilenc új Lendület-kutatócsoport alakulhat meg idén 

https://gondola.hu/hirek/256573-Kilenc_uj_Lendulet-

kutatocsoport_alakulhat_meg_iden.html 

- index.hu - 2020.06.16.  

Felére csökkent az új Lendület-kutatócsoportok száma 

https://index.hu/techtud/2020/06/16/felere_csokkent_az_uj_lendulet-

kutatocsoportok_szama/ 

- infostart.hu - 2020.06.16.  

Az istenek világától a kvantum-rendszerek dinamikájáig – íme a Lendület új 

nyertesei 

https://infostart.hu/tudomany/2020/06/16/az-istenek-vilagatol-a-kvantum-

rendszerek-dinamikajaig-ime-a-lendulet-uj-nyertesei 

- hvg.hu - 2020.06.16.  

Alig felére csökkent az induló Lendület-kutatócsoportok száma 
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https://hvg.hu/tudomany/20200616_Majd_felere_csokkent_az_indulo_Lenduletkut

atocsoportok_szama 

- Magyar Nemzet - 2020.06.18. (16. oldal) 

Újabb lendületes csoportok alakultak 

- napidoktor.hu - 2020.06.17. 

Az ősi viaszhengerektől a hatékony diétákig 

https://napidoktor.hu/dieta/az-osi-viaszhengerektol-a-hatekony-dietakig/ 

 

Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.06.16. 

Mennyire boldogok az emberek Magyarországon? 

Megszólaló: Oláh Attila egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-16_16-00-

00&enddate=2020-06-16_17-40-00&ch=mr1 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.06.16. 

Mérgezőek-e a szobanövények?  

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-16_05-00-

00&enddate=2020-06-16_06-10-00&ch=mr1 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.06.16. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lett Magyarország legjobb felsőoktatási 

intézménye 

Megszólaló: Darázs Lénárd általános ügyekért felelős rektorhelyettes, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-16_09-00-

00&enddate=2020-06-16_11-10-00&ch=mr1 

 

hazipatika.com - 2020.06.15. 

Így pusztítja a vírus a tudomány hitelét 

Ám, amilyen gyorsan jött a vírus, most úgy tűnik, olyan gyorsan távozik is, pedig se 

gyógyszer, se vakcina nincs még ellene. Az Index.hu cikkében ezért nem kevesebbre 

vállalkozott, minthogy a tudományos világot, a kutatók járványhelyzetre adott válaszait és 

ezt az egész felemás helyzetet vegye górcső alá Zemplén Gábor tudománytörténésszel, 

az ELTE professzorával. 

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

virus_a_tudomany_hitelet/20200615141244 
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https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/igy_pusztitja_a_virus_a_tudomany_hitelet/20200615141244


 

tudomanyplaza.hu - 2020.06.16. 

Szent Iván-éj, a varázslatok éjszakája 

A régi hiedelem szerint ez a varázslatok éjszakája, melyhez számos hagyomány és babona 

fűződik. De, mielőtt sorra vennénk őket, nem árt tisztázni, mit értünk Szent Iván- éj alatt. 

A nyári napforduló az északi féltekén idén június 20-ára esik. Az ELTE Gothard Asztrofizikai 

Obszervatóriuma honlapján nem csupán a napforduló pontos idejét láthatjuk, de azt is, 

hogy idén teliholddal párosul. 

https://tudomanyplaza.hu/szent-ivan-ej-a-varazslatok-ejszakaja/ 

 

Világgazdaság - 2020.06.18. (1,3. oldal) 

Több világranglistán is előrébb... 

Több felsőoktatási világranglistán is előrébb lépett az ELTE. Darázs Lénárd általános 

ügyekért felelős rektorhelyettes a Világgazdaságnak azt mondta: évi 47 milliárd forintból 

gazdálkodnak, a felsőoktatási modellváltás pedig a komplexitásuk miatt nem érinti őket.  

 

Figyelő - 2020.06.18. (55,56,57. oldal) 

Olvasztótégely helyett salátástál 

Az amerikai elnökválasztásig hátralévő öt hónapban sok függ attól, hogy a gazdaságot 

mikor és milyen dinamikával lehet újraindítani; meddig tartanak a tüntetések, zavargások, 

milyen módszerrel szervezik az egyes tagállamokban a megmérettetést – jelentette ki 

lapunknak adott interjújában az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, külpolitikai 

szakértő. 

 

Hvg - 2020.06.18. (5,58. oldal) 

Szilágyi Ákos költő, esztéta 

A Radnóti Gimnázium nevezetes orosz tagozatán érettségizett, aztán – jelentős részben 

diákkori szerelme, a későbbi festő, El Kazovszkij hatására – az ELTE magyar–orosz szakán 

szerzett diplomát 1974-ben. „Egész családom – ameddig a szem ellát – csupa kétkezi 

ember, akikhez nagyon erősen kötődtem. 

 

Magyar Narancs - 2020.06.18. (22,23,24. oldal) 

„Mi is az, ami fáj nekünk?”  

Zombory Máté szociológus 

Az áldozati versengés ellehetetleníti a valós politikai konfliktusok megoldását, a tanúkat 

pedig éppen azok hallgattatják el, akik a nevükben beszélnek. A holokausztemlékezet 

átalakulásáról és a Trianonnal kapcsolatos mulasztásainkról is kérdeztük a 

https://tudomanyplaza.hu/szent-ivan-ej-a-varazslatok-ejszakaja/


Traumatársadalom szerzőjét. (…) Zombory Máté szociológus, az ELTE 

Társadalomtudományi Karának docense, az MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa. 

 

Story - 2020.06.18. (27. oldal) 

Min múlik egy baba neme? 

Az ELTE TTK Viselkedésökológiai csoportjának egyik új kutatása jelenleg arra a kérdésre 

keresi a választ, hogy az előbb említett jelenség csak ebben a speciális csoportban, azaz 

a gazdagabb szülők gyermekeinél figyelhető meg, vagy azok általánosnak tekinthetőek. 

A vizsgálatok segíthetnek megtalálni azokat az okokat, hogy a különböző anyagi 

körülmények között élő családokban miért születik több fiúgyermek, mint lány. 

 

Vas Népe - 2020.06.18. (1,9. oldal) 

Szülők 

Három fő tulajdonság mentén jellemezhetjük a családok működését: a kohézió a tagok 

közötti érzelmi közelséget jelenti, a rugalmasság az alkalmazkodóképességhez 

kapcsolódik, a harmadik a kommunikáció. Hogyan alakíthatunk ki hatékony megküzdési 

módokat családunkban, amelyeknek a mostanihoz hasonló válsághelyzetben hasznát 

tudjuk venni? Dr. Pachner Orsolya pszichológussal ezt jártuk körbe. 

 

wmn.hu - 2020.06.18. 

„Szabad-e egy romának dühösnek lennie?” – A hazai rasszizmusról az amerikai 

események fényében 

Könnyebb a távolból empatizálni? Mire figyelmeztet minket az amerikai példa? Miben 

más a diszkrimináció ott, mint nálunk? Dr. Kende Anna szociálpszichológus, az ELTE 

tanszékvezető munkatársa segített válaszolni a kérdésekre. 

https://wmn.hu/ugy/53032-szabad-e-egy-romanak-duhosnek-lennie--a-hazai-

rasszizmusrol-az-amerikai-esemenyek-fenyeben- 

 

bitport.hu - 2020.06.17. 

Ingyenes virtuális informatikai táborokkal várja a gyerekeket a T@T Kuckó 

Az ELTE Informatikai Karán működő központ a járványhelyzetre való tekintettel idén 

online formában várja az informatika iránt érdeklődő gyerekeket. A virtuális táborokra 

térítésmentesen lehet jelentkezni. A koronavírus miatt nincsenek könnyű helyzetben a 

szülők, amikor arról kell dönteni, mivel töltsék gyermekeik a szünidőt. A tartalmas 

időtöltésre egy lehetséges opció az ELTE Informatikai Karán működő T@T Kuckó által 

szervezett alkotótáborokon való részvétel.  

https://wmn.hu/ugy/53032-szabad-e-egy-romanak-duhosnek-lennie--a-hazai-rasszizmusrol-az-amerikai-esemenyek-fenyeben-
https://wmn.hu/ugy/53032-szabad-e-egy-romanak-duhosnek-lennie--a-hazai-rasszizmusrol-az-amerikai-esemenyek-fenyeben-


https://bitport.hu/ingyenes-virtualis-informatikai-taborokkal-varja-a-gyerekeket-a-t-t-

kucko 

 

További megjelenés: 

 

- itcafe.hu - 2020.06.17. 

Ingyenes online informatikai tábor gyerekeknek 

https://itcafe.hu/hir/elte_ik_nyari_online_tabor.html 

- hirek.prim.hu - 2020.06.17.  

Ingyenessé tették az ELTE-n a nyári informatikai alkotótáborokat 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/06/17/ingyenesse_tettek_az_elte-

n_a_nyari_informatikai_alkototaborokat 

 

elteonline.hu - 2020.06.17. 

Havi százezer a TDK-dolgozatodhoz – Az ÚNKP pályázatról 

A pályázat benyújtásának határideje egységesen június 30-a. Az idei pandémia 

pozitívuma, hogy papíralapon semmilyen dokumentumot nem kell benyújtani. Az ELTE-

sek számára további jó hír, hogy a pályázat benyújtására egy portál áll rendelkezésre. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/17/havi-szazezer-a-tdk-dolgozatodhoz-az-

unkp-palyazatrol/ 

 

kronikaonline.ro - 2020.06.17. 

Amerikai válság: a rasszizmus csak a felszín 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára arról is beszélt, hogy a spontán 

megmozdulásokra rácsatlakozott a politikai, az FBI pedig már azt keresi, kik pénzelik a 

szervezett tüntetőket. Az amerikai rendőrök kemény fellépésével kapcsolatban Magyarics 

Tamás kiemelte: százmilliószámra van magántulajdonban lőfegyver az Egyesült 

Államokban. A rendőrök tavalyelőtt 4700 embert lőttek le, nagyjából kétszer annyi fehér 

embert, mint feketét.  

https://kronikaonline.ro/kulfold/amerikai-valsag-a-rasszizmus-csak-a-felszin 

 

nepszava.hu - 2020.06.17. 

Viszlát vészhelyzet, halló egészségügyi válság? 

Az Eötvös Károly Intézet legújabb tanulmánya oda lyukad ki, hogy a szándék nem a vírus 

előtti jogrend helyreállítása, hanem a jogi alap megteremtése volt a korlátlan hatalom 

gyakorlásához. Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának tanszékvezetője úgy értékeli, hogy a 

demokráciának immár csupán a máza maradt meg. 

https://bitport.hu/ingyenes-virtualis-informatikai-taborokkal-varja-a-gyerekeket-a-t-t-kucko
https://bitport.hu/ingyenes-virtualis-informatikai-taborokkal-varja-a-gyerekeket-a-t-t-kucko
https://itcafe.hu/hir/elte_ik_nyari_online_tabor.html
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/06/17/ingyenesse_tettek_az_elte-n_a_nyari_informatikai_alkototaborokat
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/06/17/ingyenesse_tettek_az_elte-n_a_nyari_informatikai_alkototaborokat
http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/17/havi-szazezer-a-tdk-dolgozatodhoz-az-unkp-palyazatrol/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/06/17/havi-szazezer-a-tdk-dolgozatodhoz-az-unkp-palyazatrol/
https://kronikaonline.ro/kulfold/amerikai-valsag-a-rasszizmus-csak-a-felszin


https://nepszava.hu/3081875_szabad-szemmel--viszlat-veszhelyzet-hallo-egeszsegugyi-

valsag 

 

ujegyenloseg.hu - 2020.06.17. 

Visszaélésszerűen gyakorolt kivételes állapot 

Ha a rendszerváltás utáni bő másfél évtizedet a magyar politika normál állapotának 

tekintjük, akkor elmondható, hogy 2010 igazi fordulópontot hozott. Antal Attila 

politológus, az ELTE ÁJK oktatója és az Eszmélet főszerkesztője szerint a Fidesz rájött, hogy 

a modern kormányzást folyamatos válságmenedzselésként is fel lehet fogni, ami ráadásul 

könnyebbé teszi az ellenségképekre alapozott politizálást is. 

 

Magyar Hang - 2020.06.19. (5. oldal) 

Ez a rendszer kiszárítja az országot 

Egy tavalyi felmérés a világ 138 országát rangsorolta a várható aszályok kockázata szerint, 

hazánk a vizsgált országok közül a 16. helyen áll, holtversenyben Pakisztánnal és 

Tunéziával – mondja a Magyar Hangnak Kajner Péter, az ELTE Társadalomtudományi 

Karának oktatója, és a WWF Magyarország Élő Folyók program szakértője. 

 

Éva magazin - 2020.06.19. (64,65,66,67,68,69. oldal) 

Csak semmi kötögetés 

Az időskorban felmerülő problémák némileg eltérően jelennek meg a nők és a férfiak 

számára. A KSH 2018as adatai szerint a születéskor várható élet tartam a magyar férfiak 

esetében 72,56, a látszólag előnyt élvező nők esetében viszont 79,19 év. – Ez részben 

annak tudható be, hogy a nők ki vannak szorítva a közhatalomból, gazdasági státuszuk 

alacsonyabb, emiatt az a stressz, ami a hatalom menedzselésével jár, kevésbé nehezedik 

rájuk, mint a férfiakra – magyarázza dr. Kövér-Van Til Ágnes, az ELTE 

Társadalomtudományi Kar habilitált egyetemi docense. 

 

Ajkai szó - 2020.06.19. (8. oldal) 

Feltalálók, találmányok - régi és új magyar csodák 

Az ELTE Őslénytani Tanszékének kutatói Villányban, Ajkán és Iharkúton folytattak 

ásatásokat. A munkálatok során a csapat rengeteg kövületet azonosított, többek közt egy 

238 millió éves tengeri élőlény félméteres állkapcsát is. Az Ajkaceratops kozmai és Ősi 

Attila beírta Ajka nevét a paleontológia történetébe. 

 

 

 

https://nepszava.hu/3081875_szabad-szemmel--viszlat-veszhelyzet-hallo-egeszsegugyi-valsag
https://nepszava.hu/3081875_szabad-szemmel--viszlat-veszhelyzet-hallo-egeszsegugyi-valsag


budaorsiinfo.hu - 2020.06.19. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

A többi között a Nap mágneses aktivitásának és a napkitörések előrejelzésének 

vizsgálatára nyert csaknem 3,2 millió eurós támogatást a Space Weather Awareness 

Training Network projekt (SWATNET), melyben Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

is részt vesz. Az űridőjárás fizikai folyamatait vizsgáló, fiatal kutatók bevonásával zajló 

nemzetközi program négy évig tart majd – közölte az ELTE. 

 

További megjelenés: 

 

- femina.hu - 2020.06.18. 

Űridőjárás 

https://femina.hu/terasz/uridojaras/ 

- hirado.hu - 2020.06.18.  

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2020/06/18/tobb-millio-

euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi 

- hir6.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

http://hir6.hu/cikk/156079/tobb_millio_euros_projektben_vizsgaljak_az_uridojaras

t_az_elte_kutatoi 

- atv.hu - 2020.06.18. 

Magyar kutatók vizsgálják űridőjárást 

http://www.atv.hu/belfold/20200618-magyar-kutatok-vizsgaljak-uridojarast 

- bumm.sk - 2020.06.18. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.bumm.sk/turmix/2020/06/18/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-

kutatoi 

- behir.hu - 2020.06.18. 

Magyar kutatók és egy gyulai központú alapítvány is vizsgálja az űridőjárást 

https://behir.hu/magyar-kutatok-es-egy-gyulai-kozpontu-alapitvany-is-vizsgalja-

az-uridojarast 

- beol.hu - 2020.06.18. 

Gyulai alapítvány is vizsgálja az űridőjárást 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyulai-alapitvany-is-vizsgalja-az-

uridojarast-2806799/ 

 

https://femina.hu/terasz/uridojaras/
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2020/06/18/tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2020/06/18/tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi
http://hir6.hu/cikk/156079/tobb_millio_euros_projektben_vizsgaljak_az_uridojarast_az_elte_kutatoi
http://hir6.hu/cikk/156079/tobb_millio_euros_projektben_vizsgaljak_az_uridojarast_az_elte_kutatoi
http://www.atv.hu/belfold/20200618-magyar-kutatok-vizsgaljak-uridojarast
https://www.bumm.sk/turmix/2020/06/18/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi
https://www.bumm.sk/turmix/2020/06/18/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi
https://behir.hu/magyar-kutatok-es-egy-gyulai-kozpontu-alapitvany-is-vizsgalja-az-uridojarast
https://behir.hu/magyar-kutatok-es-egy-gyulai-kozpontu-alapitvany-is-vizsgalja-az-uridojarast
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyulai-alapitvany-is-vizsgalja-az-uridojarast-2806799/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyulai-alapitvany-is-vizsgalja-az-uridojarast-2806799/


- ma.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

http://www.ma.hu/tudomany/346925/Tobb_millio_euros_projektben_vizsgaljak_az

_uridojarast_az_ELTE_kutatoi?place=srss 

- infoesztergom.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-

projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820 

- infodebrecen.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-

projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820 

- infotatabanya.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-

projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820 

- vital.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

http://vital.hu/urkutatas_elte 

- hir.ma - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://hir.ma/tudomany/tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-

az-elte-kutatoi/759958 

- vg.hu - 2020.06.18. 

Az ELTE kutatói eurómilliós projektben elemezhetik az űridőjárást 

https://www.vg.hu/kozelet/technologia-tudomany/az-elte-kutatoi-euromillios-

projektben-elemezhetik-az-uridojarast-2329877/ 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.06.18. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-

projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820 

- tudomanyplaza.hu - 2020.06.18. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://tudomanyplaza.hu/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi/ 

- itcafe.hu - 2020.06.18. 

Az EU által finanszírozott projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://itcafe.hu/hir/elte_eu_kutatas.html 

http://www.ma.hu/tudomany/346925/Tobb_millio_euros_projektben_vizsgaljak_az_uridojarast_az_ELTE_kutatoi?place=srss
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https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi-2020-06-18-130820
http://vital.hu/urkutatas_elte
https://hir.ma/tudomany/tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-az-elte-kutatoi/759958
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- index.hu - 2020.06.18. 

Uniós támogatással kutatják az űridőjárást az ELTE csillagászai 

https://index.hu/techtud/2020/06/18/unios_tamogatassal_kutatjak_az_uridojarast

_az_elte_csillagaszai/ 

- zetapress.hu - 2020.06.18. 

Űridő-kutatás az ELTE-n 

http://www.zetapress.hu/kulfold/111485 

- 444.hu - 2020.06.18. 

Uniós támogatással kutathatják az űridőjárást az ELTE csillagászai 

https://444.hu/2020/06/18/unios-tamogatassal-kutathatjak-az-uridojarast-az-

elte-csillagaszai 

- InfoRádió - Esti hírek - 2020.06.18. 

Az ELTE tudósai vezetésével vizsgálja az űr időjárás fizikai folyamatait egy 

nemzetközi kutatócsoport 

 

budaorsiinfo.hu - 2020.06.19. 

Több száz pályamunka érkezett a RESET írópályázatra 

A tavalyinál kétszer több, mintegy 437 pályamunka érkezett a PesText Fesztivál idei, RESET 

– az irodalom most is összeköt írópályázatára – közölték a szervezők, A beérkezett 

pályaművekből az előzsűri – Borbáth Péter író, műfordító, túravezető, Urbán Bálint 

irodalmár, műfordító, az ELTE BTK Portugál Tanszékének oktatója, a Versum szerkesztője 

és Górász Péter irodalmár, könyvtáros, a FISZ elnökségi tagja – fogja kiválasztani azt a 11 

művet, amelyből a szakmai zsűri kiválasztja az írópályázat szakmai győztesét. 

 

Zalaegerszegi 7 Nap - 2020.06.18. (18. oldal) 

Miért élhetnek a kutyák akár 20 évnél is tovább 

Fajtától függően az ebek átlagos életkora 10–12 év, de egyes bundás kedvencek akár 

ennél kétszer hosszabb ideig is élhetnek. Hogy minek köszönhető a matuzsálemi kor a 

kutyáknál? Ezt vizsgálta az ELTE Etológia Tanszéke nemrég, és kutatásuk áttörő eredményt 

hozott. 

 

napi.hu - 2020.06.18. 

Mit tanultunk magunkról, milyen hibákat követtünk el? - interjú Csányi Vilmossal 

A Covid-19 első hulláma Magyarországon viszonylag enyhe volt, mégis teljesen 

felforgatta az éltünket. Hogyan változtunk a bezártság alatt és mi vár ránk, ha esetleg újra 

terjedni kezd a vírus? Milyen hatással volt ránk, hogy az egész világ adatokkal próbált meg 

alátamásztani egymásnak teljesen ellentmondó teóriákat. Többek között ezekről a 

https://index.hu/techtud/2020/06/18/unios_tamogatassal_kutatjak_az_uridojarast_az_elte_csillagaszai/
https://index.hu/techtud/2020/06/18/unios_tamogatassal_kutatjak_az_uridojarast_az_elte_csillagaszai/
http://www.zetapress.hu/kulfold/111485
https://444.hu/2020/06/18/unios-tamogatassal-kutathatjak-az-uridojarast-az-elte-csillagaszai
https://444.hu/2020/06/18/unios-tamogatassal-kutathatjak-az-uridojarast-az-elte-csillagaszai


kérdésekről beszélgetünk Csányi Vilmos etológussal 18 órától, az Out of the Box 

keretében. 

https://www.napi.hu/tech/mit_tanultunk_magunkrol_milyen_hibakat_kovettunk_el_interj

u_csanyi_vilmossal.708326.html 

 

Józsefváros - 2020.06.17. (4-5. oldal) 

Biztonságban nyáron is 

Világ körüli utazásra hív az ELTE Füvészkert tábora, ahová 6–11 éves gyerekeket várnak. 

Lesz kertészkedés, növényismereti foglalkozás, ültetés, alkotás, és persze játék, móka, 

kacagás. 

 

Józsefváros - 2020.06.17. (8-9. oldal) 

Zöldfolyosóval kötné össze a kerület parkjait a Füvészkert 

Szerencsések a józsefvárosiak, hiszen nincs még egy kerület a pesti oldalon, ahol ennyi 

egybefüggő zöldterület lenne, mint nálunk. A Füvészkert igazgatója, Dr. Orlóci László 

szerint ezt ki kellene használnunk, és olyan zöldfolyosókat létesíteni a nagyobb parkok 

közé, ahol gyalogosan vagy biciklivel biztonságosan és kellemesen átszelhető lenne a 

kerület külső része. 

 

 

https://www.napi.hu/tech/mit_tanultunk_magunkrol_milyen_hibakat_kovettunk_el_interju_csanyi_vilmossal.708326.html
https://www.napi.hu/tech/mit_tanultunk_magunkrol_milyen_hibakat_kovettunk_el_interju_csanyi_vilmossal.708326.html

