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Magyar Narancs – 2020.12.23.
Századvég: a kormány think tankje vagy egyszerű pénzszivattyú?
A Magyar Narancs karácsonyi dupla számában górcső alá vesszük a Fidesz legfontosabb
"agytrösztje", a Századvég működését. Rövid részlet a cikkből. Az ELTE szakkollégistái által
1985-ben alapított Századvég folyóiratból kinőtt Századvég-csoport a Fidesz legnagyobb – és
igen szerteágazó – háttérintézményévé nőtte ki magát.
https://magyarnarancs.hu/belpol/szazadveg-a-kormany-think-tankje-vagy-egyszerupenzszivattyu-234438
Qubit.hu – 2020.12.23.
Az év legérdekesebb tanulmányai közé választotta a kockákra széteső világról szóló
magyar kutatást a Science
Az idei legjobb, illetve legnépszerűbb munkák közé válogatták az ELTE és a Lund Egyetem
etológusinak közös munkáját a kutyák orrhegyének hőrézékeléséről, valamint a Domokos
Gábor alkalmazott matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
munkatársának nevéhez fűződő filozofikus kutatást a kockáról mint univerzális formáról.
Utóbbi kutatásról a Qubit is részletesen beszámolt , sőt el is beszélgettünk róla a gömböc
feltalálójaként ismert Domokossal.
https://qubit.hu/2020/12/23/az-ev-legerdekesebb-tanulmanyai-koze-valasztotta-a-kockakraszeteso-vilagrol-szolo-magyar-kutatast-a-science
További megjelenések:
24.hu – 2020.12.23.
Három magyar kutatást is választott a Science 2020 legjobbjai közé
https://24.hu/tudomany/2020/12/23/science-magazin-legjobb-kutatasok-2020/
Rakéta.hu – 2020.12.29.
Magyar kutatás a Science 2020 toplistáján
https://raketa.hu/magyar-kutatas-a-science-2020-toplistajan

Új Művészet – 2020.12.22.
Garami Gréta
Garami Gréta művészettörténész, kurátor, az ELTE művészettörténet tanszékén szerzett
diplomát, ill. a PPKE teológiai karán tanult. 2010-ben a MOME művészeti menedzser
szakirányán képezte tovább magát. 2012 óta az Óbudai Kulturális Központ kurátora, ahol
elsősorban kortárs festészeti kiállítások szervezésével foglalkozik.
https://www.ujmuveszet.hu/2020/12/garami-greta/
WMN - 2020.12.22.
Jé, ez is idén történt?! – 2020 vezető híreiből válogattunk
25-én az ELTE etológusai az Animal Cognition című folyóiratban megjelent tanulmányukban
bizonyították, hogy a macskák utánozzák az embereket.
https://wmn.hu/wmn-life/54205-je-ez-is-iden-tortent--2020-vezeto-hireibol-valogattunk

Eduline – 2020.12.23.
Melyik gazdaságtudományi képzéssel kereshettek legjobban? Itt vannak az adatok
A Diplomán túl 2020-as kutatása szerint a gazdasági szakokon végzettek az össz bruttó
fizetésnél is több mint tízezer forinttal jobban keresnek havonta: átlagosan bruttó 356 766
forintot visznek haza. A Corvinuson diplomázók számolhatnak a legmagasabb bruttó
átlagjövedelemmel - 462 440 forinttal -, de a BME-sek és az ELTE-sek sem panaszkodhatnak
- előbbiek átlagosan bruttó 404 602 forinttal, utóbbiak 385 324 forinttal gazdagodhatnak
havonta.
http://eduline.hu/palyakezdes/20201223_gazdasagtudomany_brutto_jovedelem
HVG – 2020.12.23.
A kormány leckét ad mesterséges intelligenciából
Egyelőre a jövő zenéje, kiadnak-e egyáltalán valaha 100 ezer tanúsítványt, a kurzust ugyanis
enyhén szólva nem reklámozzák agyon. A kormány hivatalos Facebook-oldalán az „MI
kihívás” kifejezésre keresve hiába várunk az MI Kihívással kapcsolatos találatokat – a
kormány számára a jelek szerint csak a Migráció kihívás. Pedig a tananyag elkészült, ingyen
van, akár büszkék is lehetnének rá, de legalábbis nincs ok rejtegetni. A hivatalos tájékoztatás
szerint a kurzust az ELTE szakemberei dolgozták ki.
https://hvg.hu/gazdasag/20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam
Index - 2020.12.23.
5 tipp a karácsonyi jótékonykodáshoz
A szakemberek számára az idei karácsonyi időszak még megterhelőbb lehet, hiszen az
ünnepek alatt – saját családjuktól – távol teljesítenek szolgálatot. Lelki támogatásuk ezért
most kiemelten fontos. A MedSpot Alapítvány az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karával,
valamint a Nemzetközi Bálint Csoporttal közös programjának célja az egészségügyi
dolgozókat ért stressz, a mentális terhelések csökkentése terápiás jelleggel.
https://index.hu/kultur/2020/12/23/az_index_kedvenc_jotekonysagi_megmozdulasai/
Bama.hu - 2020.12.23.
A fehérjék funkcióit kutatja Kilár Ferenc
Dr. Kilár Ferenc Budapesten született 1953-ban. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban
érettségizett, az ELTE-n diplomázott vegyészként 1977-ben.
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-feherjek-funkcioit-kutatja-kilar-ferenc-3441778
Portfolio.hu - 2020.12.23.
Magyar nyelvű applikációval segítik a beszédzavarral küzdő gyerekeket és felnőtteket
Egyaránt segítséget jelenthet például a komplex kommunikációs igényű gyermekek olvasni
tanulása során, de a beállítások módosításával felnőttek számára is használható, amikor
például Parkinson-kór vagy stroke esetén van szükség kommunikációs támogatásra – mondta
Miksztai-Réthey Brigitta, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tanársegédje, aki
szakértőként vesz részt az app magyarításában.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201223/magyar-nyelvu-applikacioval-segitik-abeszedzavarral-kuzdo-gyerekeket-es-felnotteket-462856
További megjelenések:
Telex.hu - 2020.12.23.
Kampányt indítottak a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók lelki
egészségéért

https://telex.hu/koronavirus/2020/12/23/kampanyt-inditottak-a-frontvonalbandolgozo-egeszsegugyi-dolgozok-lelki-egeszsegeert
Kreatív Online – 2020.12.23.
Magyar nyelvű app segíti a beszédzavarral küzdőket
http://kreativ.hu/cikk/magyar_nyelvu_app_segiti_a_beszedzavarral_kuzdoket

Papageno.hu – 2020.12.23.
Interjú Gazda Bencével, Kalmus Feliciánnal és Szlukovényi Katalinnal az idei utolsó
Papageno Klasszikban
A Sün című vers Szlukovényi Katalin nemrég megjelent, Álomkonyha című verseskötetében
olvasható. Szlukovényi Katalin költő, műfordító, angol, német és francia nyelvből fordít,
elsősorban verseket. 2017 és 2020 között a Móra Könyvkiadó irodalmi szerkesztője, jelenleg
az ELTE Anglisztika Tanszék adjunktusa. Első verseskötete 2005-ben jelent meg Kísérleti
nyúlorr címmel, majd 2013-ban a Hamis nosztalgiák című kötettel jelentkezett, amelyért
Radnóti-díjjal, valamint Déry-Tibor-díjjal ismerték el.
https://papageno.hu/featured/2020/12/interju-gazda-bencevel-kalmus-feliciannal-esszlukovenyi-katalinnal-az-idei-utolso-papageno-klasszikban/
Válasz Online – 2020.12.23.
A vírus kockázata érthetően – 4 szempont, mielőtt látogatóba indul karácsonykor
Szászi Barnabás, az ELTE pszichológiai intézetének kutatója (korábban Fulbright ösztöndíjas
a Columbia Egyetemen, több Nature Human Behavior cikk szerzője) nem riogatni akar,
hanem érzékeltetni: a valós kockázatok ismerete mellett döntsünk a közös karácsonyról, és ne
kényelmetlenségként fogjuk fel a védőintézkedéseket, hanem védőhálóként, amit kifeszítünk
a nagyi és saját magunk fölé.
https://www.valaszonline.hu/2020/12/23/koronavirus-kockazatok-karacsony-szaszi-barnabas/
Infostart.hu – 2020.12.23.
Komolyabbra fordulhat a helyzet az Etna újbóli kitörése miatt
Szicíliában kitört az Etna, kedd este pedig 4,4 erősségű földrengés rázta meg a szigetet,
amelyet még Máltán is lehetett érezni. A két jelenség azonban nincsen kapcsolatban
egymással – mondta az InfoRádiónak az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének
igazgatója.
https://infostart.hu/kulfold/2020/12/23/komolyabbra-fordulhat-a-helyzet-az-etna-ujbolikitorese-miatt
További megjelenések:
Napi.hu – 2020.12.23.
Még jobban beindulhat az Etna
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/meg_jobban_beindulhat_az_etna_lavafoly
as_es_foldrenges_sziciliaban.720252.html
Telex.hu – 2020.12.24.
Nincs összefüggés a szicíliai földrengés és az Etna kitörése között
https://telex.hu/tudomany/2020/12/24/nincs-osszefugges-a-sziciliai-foldrenges-es-azetna-kitorese-kozott

Infostart.hu – 2020.12.23.
Szakértő: a 2022-es választásokig aligha kötik jogállamisági kritériumokhoz az uniós
pénzek kifizetését
Az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének adjunktusa szerint a 2022-es magyar választás előtt
még biztosan nem szankcionálnak az elfogadott jogállami mechanizmus miatt. Kende Tamás
az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorában azt mondta: az Európai Unió Bírósága azonban
akár már jövő nyár végére dönthet a kérdésben, amennyiben januárban a magyar és a lengyel
kormány hozzá fordul. Kifejtette: a dolognak van egy jogi és egy politikai szintje.
https://infostart.hu/kulfold/2020/12/23/szakerto-a-2022-es-valasztasokig-algiha-kotikjogallamisagi-kriteriumokhoz-az-unios-penzek-kifizeteset
Magyar Nemzet – 2020.12.23.
Búcsú Horváth László doktortól
A budapesti Ügetőnél helyezkedett el, hogy „pályamunkás” besorolása lehetővé tegye
továbbtanulását a szocializmus világában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem,
magyar nyelv-és irodalom szakán és az orvosi egyetemen végzett summa cum laude.
https://magyarnemzet.hu/kultura/bucsu-horvath-laszlo-doktortol-9140282/
Átlátszó.hu – 2020.12.24.
Második generációs fideszesek gyártják a fiatalokat célzó kormánypropagandát
Giró-Szász apja szintén a nevét viselő ügyvédi irodát visz, egyszersmind a volt
kormányszóvivő Giró-Szász András unokatestvére. Giró-Szász Áron, Orbán Gáspár és
Sárközy István egy időben voltak az ELTE-ÁJK jogászhallgatói, és mindhárman szerepelnek
a JÖSZ nevű diákszervezet egyesületének alapító tagjai között. Erről a szervezetről
nemrégiben azért írtunk, mert állami támogatásból lett exkluzív belvárosi bentlakásos
kollégiumuk.
https://blog.atlatszo.hu/2020/12/masodik-generacios-fideszesek-gyartjak-a-fiatalokat-celzokormanypropagandat/
Hetedhéthatár.hu – 2020.12.24.
Kaleidoszkóp
Az osztályfőnököm, Szathmáry István meg is kérdezte, hogy min csodálkozom. – Tanár úr, ne
tessék haragudni, de ilyen nevű cigaretta van. – Nincs? Tessék megengedni, hogy
megkínáljam egy Rodopeval. Egy nagy barackot nyomott a fejemre, és ezzel az udvariasság
szabályai szerint le is zártuk a kérdést. Apám 1967. június 12-én halt meg a balatonfüredi
szívkórházban. Ekkor az ELTE nappali tagozatának IV. éves hallgatója voltam biológiakönyvtár szakon.
http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=64579
Népszava – 2020.12.24.
Egy robbanás közepén vagyunk - interjú Szathmáry Eörs evolúcióbiológussal
A Széchenyi-díjas akadémikus, az ELTE Természettudományi Kar Biológia Intézetének
egyetemi tanára, a németországi Ludwig Maximilian Egyetem vendégprofesszora (akinek a
szakterület egyik legnagyobb tekintélyével, a 2004-ben elhunyt brit John Maynard Smithsszel közös, a nagy evolúciós átmenetekről írt könyvét az egész világon ismerik), nemrég egy
nemzetközi klímaügyi médiakezdeményezés keretében fejtette ki, hogy a világ nem lesz többé
ugyanolyan, mint amilyennek 2020-ig ismertük.

https://nepszava.hu/3103517_egy-robbanas-kozepen-vagyunk-interju-szathmary-eorsevoluciobiologussal
Artnews.hu – 2020.12.24.
2020 a természet éve volt a VM életében
Cikkíróink között tudhatjuk többek között a Magyar Nemzeti Parkok tíz igazgatóságát, az
Ökológiai Kutatóközpontot, a WWF Magyarországot, az ELTE PPK Ember–Környezet
Tranzakció Intézetét, valamint az ország legjobb természetfotósai közül Máté Bencét, Potyó
Imrét és Daróczi Csabát is. A magazinnak köszönhetően idén 12.000 háztartásba jutottak el
nemzeti parkjaink élővilágának és a természettudomány híreinek hiteles összefoglalói.
http://artnews.hu/2020/12/23/2020-a-termeszet-eve-volt-a-vm-eleteben/
Kemma.hu – 2020.12.24.
A gyorsabb Covid-tesztelést is kutatják Esztergom egyetemi karán
A fenti említett sajtóközlemény azt a folyamatot magyarázza, melynek során három magyar
egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a PPKE konzorciumba tömörülve vesz részt egy
közös projektben.
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-gyorsabb-covid-tesztelest-is-kutatjakesztergom-egyetemi-karan-3583930/
Montázsmagazin – 2020.12.24.
A Montázsmagazin csapata boldog karácsonyt kíván!
„Csakis a játék kedvéért” címmel jelent meg módszertani gyűjteménye. A Montázsmagazin
számára 2017 óta küld cikkeket, több mint 100 cikk szerzője. Kecskeméten él. Az ELTE
angol-történelem szakán szerzett tanári diplomát. A kecskeméti Petőfi Sándor Általános
Iskolában, később a Katona József Gimnáziumban tanított. A Montázsmagazinban történelmi
és földrajzi témájú cikkeket ír. 2020-ban jelent meg első könyve Híres magyar nők címmel.
Már dolgozik a következőn. Budapesten él.
https://montazsmagazin.hu/a-montazsmagazin-csapata-boldog-karacsonyt-kivan/
Magyar Hang – 2020.12.24.
Zsibongás most nem lesz
Vizin Gabriella klinikai szakpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karának
egyetemi adjunktusa lapunk megkeresésére kifejti, hogy aki most kórházi ellátásra szorul,
annak lelkére a kialakult helyzet összetett, többszörös krízisként nehezedik. Így nemcsak testi,
de pszichológiai értelemben is nehéz időszakkal kell szembenéznie, függetlenül a kezelés
indokától.
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2020/12/24/zsibongas-most-nem-lesz/
Mandiner.hu – 2020.12.24.
Nekünk Magyarország a kapu Európa felé – Batbayar Zeneemyadar mongol nagykövet
a Mandinernek
Hatévnyi magyarországi tanulmányok után 1999-ben végzett az ELTE jogi karán. 1999 és
2005 között a Nomin nevű magáncégben jogi tanácsadóként dolgozott. 2003-2005 között
Ulánbátor legnagyobb áruházát irányította vezérigazgatóként. 2005 és 2012 között Mongólia
Vízügyi Hivatalának alelnöke, 2012 és 2014 között a pénzügyminiszter tanácsadója, 20122016 között az egyik parlament párt titkára, 2016 óta Mongólia magyarországi nagykövete.

https://mandiner.hu/cikk/20201224_nekunk_magyarorszag_a_kapu_europa_fele_batbayar_ze
neemyadar_mongol_nagykovet_a_mandinernek
Behir.hu – 2020.12.25.
„Sokszor nem tudom eldönteni, hogy exponáljak, vagy ugráljak”
Akarva-akaratlanul analizálod az emberek beszédét? – Való igaz, egyre többet figyelek rá, de
magamra is. Egyelőre azonban, harmadévesen még javában a szakma elején vagyok. (Lilla az
ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karon, logopédus szakra jár.) – Egy logopédus állás
ma már biztosabb megélhetést nyújt, mint a fotós. – Ezt én is észrevettem.
https://behir.hu/sokszor-nem-tudom-eldonteni-hogy-exponaljak-vagy-ugraljak
Eduline.hu – 2020.12.25.
Friss felsőoktatási rangsor: ezek a legjobb természettudományi képzések
Az ELTE Természettudományi Kara vezeti a természettudományi képzéseket nyújtó
intézmények oktatói kiválóság alapján összeállított rangsorát, illetve hallgatói kiválóság terén
is az ELTE Természettudományi Kara lett a legjobb. Itt a HVG felsőoktatási rangsorának
legújabb része.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201225_termeszettudomany_egyetemi_rangsor_2021
Népszava - 2020.12.25.
Az utolsó közös karácsony
Nem a teljesen leterhelt személyzetnek, hanem kifejezetten ehhez értő (nem feltétlenül
egészségügyi) személyeknek” – mondja lapunknak V. Komlósi Annamária szakpszichológus,
az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének címzetes egyetemi tanára.
Bárhogy is történik a búcsú, a gyász hosszú és nehéz folyamat. Ha a veszteséget valaki
képtelen feldolgozni, mindenképpen érdemes pszichológushoz vagy gyásztanácsadó
szakemberhez fordulni.
https://nepszava.hu/3103859_az-utolso-kozos-karacsony
Qubit.hu – 2020.12.24.
Mindenmentesen, szocialista módra – egy merész történész elkészítette 1956
karácsonyának édességeit
„Ha kisebbre vágjuk, több is.” Forrás: Népszava, 1956. Ár: kb. 500 forint A szerző az ELTE
BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorjelöltje
https://qubit.hu/2020/12/24/mindenmentesen-szocialista-modra-egy-meresz-torteneszelkeszitette-1956-karacsonyanak-edessegeit
Elteonline – 2020.12.24.
Boldog karácsonyt és örömökben gazdag új évet kívánunk!
Boldog karácsonyt és örömökben gazdag új évet kívánunk! Boldog, meghitt, békés
karácsonyt és örömökben, sikerekben gazdag, könnyebb új évet kíván minden olvasójának az
ELTE Online csapata!
http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/24/boldog-karacsonyt-es-oromokben-gazdag-uj-evetkivanunk/
Travleo.hu – 2020.12.26.
Egyik legféltettebb kincsét adja vissza Lengyelországnak a Nemzeti Múzeum
Litvánia nyomai Magyarországon #LitvánianyomaiMagyarországon Idén emlékeznek meg
Litvániában Zsigmond Ágost... Közzétette: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet -

Litván és Lett lektorátus – 2020. szeptember 28., hétfő Mint írják, a páncél a koronázási
palásttal, Monomakhosz koronájával és Mátyás trónkárpitjával együtt szerepel a múzeum
gyűjteményének legjelentősebb 50 tárgya között.
Válasz Online – 2020.12.26.
A hagyományos liturgia a neonácit is emberibbé teszi – Földváry Miklós István
egyházzenéről és tradicionalizmusról
Az egészséges lelki alkat és az építeni képes kultúra úgy tekint a környezetére, hogy amit ő
csinál, az a világ legtermészetesebb dolga, nem állandóan mások ellen küzd. Ebben segíthet a
liturgia – mondja a Válasz Online-nak Földváry Miklós István. A hagyományos egyházzene
egyik legavatottabb hazai kutatója és művelője ő: az ELTE Vallástudományi Tanszék és az
MTA–ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport vezetője, a Szent Mihály Szkóla
alapítója és szervezője.
https://www.valaszonline.hu/2020/12/26/foldvary-miklos-istvan-keresztenyseg-kulturainterju/
Vehir.hu – 2020.12.26.
MINDEN NAP TARTOGATHAT EGY HEURÉKA PILLANATOT
Mégsem zenész lett, hanem neurobiológus. Az ELTE-n diplomázott, doktori disszertációját
1984-ben védte meg. 1990-ben az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetéhez (KOKI)
került osztályvezetőként, 1994-ben az intézet helyettes igazgatójává, 2002-ben igazgatójává,
2003-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárává nevezték ki.
https://vehir.hu/cikk/58455-minden-nap-tartogathat-egy-heureka-pillanatot
Mandiner.hu – 2020.12.25.
Karácsony a második családban – riport a roma szakkollégistákról
A pécsi Végh Zolinak egyetlen családtagja vagy rokona sem járt egyetemre. Esetében a kezdő
lökést a kiemelkedéshez a helyi Faág Baráti Kör Egyesület adta, egy hátrányos helyzetű
gyerekekkel foglalkozó civil szervezet. Azóta is inkább a többségi társadalomhoz tartozóktól
kap, ahogy kifejezi magát, „kapcsolati, anyagi és erkölcsi támogatást”. A mesterképzésbe
azért mert belevágni – szociális munkás szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen –,
mert a RefoRom kollégistájává fogadta.
https://mandiner.hu/cikk/20201216_karacsony_a_masodik_csaladban
Népszava – 2020.12.28. 11. oldal
Üresség és exkluzív koncert
Kovács András Bálint egyetemi tanár az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási
Intézetének igazgatója és a Filmtudomány Tanszék alapítója és vezetője. Zentay Nóra Fanni
doktori témavezetője, és közösen dolgoznak a kvantitatív stíluselemző kutatási projekten. –
Melyik 2020-ban megjelent mű, előadás, esemény volt meghatározó?
Heves Megyei Hírlap – 2020.12.28. 4. oldal
A képviselő-testület Gyöngyösön már döntött a rangos városi kitüntetésekről
A Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetésben Farkas István, a városi könyvtár igazgatója és a
Black Jam Sportegyesület részesült. A helybeli fiataloknak kiírt tudományos kitüntetést
ezúttal Kupás Bendel Péter, a Berze gimnázium egykori tanulója, az ELTE Bolyai
Szakkollégiumának tagja kapta.
További megjelenések:

Heol.hu – 2020.12.28.
Döntöttek a rangos városi kitüntetésekről Gyöngyösön
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dontottek-a-rangos-varosi-kituntetesekrolgyongyoson-3269089/

Eduline.hu – 2020.12.28.
Hogy muzsikált az első félévében az új Nat? Idén az alaptanterv is változott
A természettudományos tárgyak óraszámának csökkentése szakmai tiltakozást váltott ki, az
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium szaktanárai február eleji nyílt
levelükben a módosításokat vállalhatatlannak nevezték, azt pedig „abszurdnak és
nevetségesnek”, hogy ezeket a tárgyakat a középiskola első két évére zsúfolták be a
tantervkészítők, anélkül, hogy figyelembe vették volna az – elvileg – egymásra épülő
tananyagrészeket.
http://eduline.hu/kozoktatas/20201228_atdolgozott_tanterv_nat
Képmás.hu – 2020.12.28.
Az angyalok köztünk járnak – Speciális igényűek segítői
A huszonhat éves Köllő Gergő betűtáblával, tolmács segítségével kommunikál, remek
humorral. Az általános iskola elvégzése után két évig tanult informatikát, trénerként dolgozik
a Nem Adom Fel Alapítványnál, participatív oktató az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karának Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézetében, emellett a
fogyatékossággal élő emberekért alakult FREEkey mozgalom résztvevője is.
https://kepmas.hu/hu/az-angyalok-koztunk-jarnak-specialis-igenyuek-segitoi
Népszava – 2020.12.28.
Kongó üresség és exkluzív koncertek - interjú Kovács András Bálinttal és Zentay Nóra
Fannival
A diákok egyetemi autonómiáért, oktatási és kulturális szabadságért folytatott küzdelme adta
idei évösszefoglalóink apropóját. Mestereket és tanítványokat kérdeztünk. Kovács András
Bálint egyetemi tanár az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézetének igazgatója
és a Filmtudomány Tanszék alapítója és vezetője. Zentay Nóra Fanni doktori témavezetője, és
közösen dolgoznak a kvantitatív stíluselemző kutatási projekten. Melyik 2020-ban megjelent
mű, előadás, esemény volt meghatározó?
https://nepszava.hu/3103631_kongo-uresseg-es-exkluziv-koncertek-interju-kovacs-andrasbalinttal-es-zentay-nora-fannival
Magyar Hang – 2020.12.28.
A tavaszi és az őszi járványhullámnak semmi köze egymáshoz Ezzel szinte minden fejlett
országban foglalkoznak a kutatók, ahol megvan a szükséges kutatási infrastruktúra és
szakértelem. Magyarországon tavasz óta számos egyetem és kutatóintézet működik közre a
koronavírus genomikai kutatásaiban. E vizsgálatok eredményeiről tartott előadást Ari Eszter
(képünkön), az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa és az
ELTE Genetikai Tanszékének adjunktusa a Kutatók Éjszakáján.
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2020/12/28/a-tavaszi-es-az-oszi-jarvanyhullamnaksemmi-koze-egymashoz/

Weborvos.hu – 2020.12.28.
Idén is nyolc tanárnak adták át a pedagógusok Kossuth-díját
Horváth Eszter (Budapest) Kempelen Farkas Gimnázium Dr. Kiss Géza (Budapest) Fazekas
Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Lévainé Kovács Róza (Karcag) Karcagi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dobóné Dr. Tarai Éva (Budapest) Berzsenyi
Dániel Gimnázium Sebő Péter (Budapest) ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
és Kollégium Gadóné Kézdy Edit (Budapest) Deák Téri Evangélikus Gimnázium Dr. Franyó
István (Budapest) Arany János Általános Iskola és Gimnázium.
https://weborvos.hu/weborvos/iden-is-nyolc-tanarnak-adtak-at-a-pedagogusok-kossuth-dijat264102
Forbes.hu – 2020.12.29.
Aki azt mondja, hogy tudja, mi működik, az nem mond igazat – hogyan változtatja meg
a viselkedéstudomány a döntéseink minőségét
Ha én elkérek egy X-et és megspórolok három X-et, az azért jó üzlet. Szászi Barnabás Ph.D.:
2018 óta vezeti az Eötvös Loránd Tudományegyetem Decision Lab-jének
viselkedéstudományi munkáit. Korábban közgazdász és pszichológus diplomát is szerzett a
Corvinuson, a Pázmányon és a BME-n. Döntéskutatásból és viselkedésváltoztatásból PhDzott ELTE-n, és Fulbright ösztöndíjasként kutatott a Columbia egyetemen is.
https://forbes.hu/uzlet/aki-azt-mondja-hogy-tudja-mi-mukodik-az-nem-mond-igazat-hogyanvaltoztatja-meg-a-viselkedestudomany-a-donteseink-minoseget/
Eduline.hu – 2020.12.29.
Sporttudományi képzést kerestek? Ezek a legjobb magyar egyetemek
Az ELTE vezeti a sporttudományi képzéseket indító intézmények oktatói kiválóság alapján
összeállított rangsorát, illetve hallgatói kiválóság terén is az egyetem lett a legjobb. Itt a HVG
felsőoktatási rangsorának legújabb része.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201229_sporttudomanyi_kepzesek_2021
Greenfo.hu – 2020.12.29.
Ellensúly 2020/3-4.
Unger Anna politológus az amerikai elnökválasztást, Trump elmúlt éveit, a választási vereség
megkérdőjelezésével kapcsolatos viselkedését és politikai viselkedését elemzi. Vajon sérült-e
a demokrácia Trump elnöksége alatt? Mennyiben nyomta rá bélyegét a Trumppal kapcsolatos
közvélekedésre az úgynevezett impeachment eljárás? Ezekre a kérdésekre is választ keres az
ELTE TÁTK oktatója.
https://greenfo.hu/kiadvanyok/ellensuly-2020-3-4/
Index.hu – 2020.12.29.
6,4-es erősségű földrengés volt Zágrábtól délre, Magyarországon is érezni lehetett
Legutóbb márciusban volt ilyen jelenség Zágráb környékén. Timár Gábor, az ELTE TTK
geofizikusa arról is beszélt az Indexnek, hogy további utórengések is várhatók, a hétfői rengés
a keddinek végső soron az előrengése volt.
https://index.hu/belfold/2020/12/29/foldrenges_magyarorszag_budapest_balatonfoldvar/
További megjelenések:
Vehir.hu – 2020.12.29.
A horvátországi földrengést Veszprémben is lehetett érezni

https://vehir.hu/cikk/58473-a-horvatorszagi-foldrengest-veszpremben-is-lehetetterezni
Portfolio.hu – 2020.12.29.
Földrengés pusztított Horvátországban, Magyarországon is érezhető volt
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201230/eros-foldrenges-pusztitotthorvatorszagban-mar-7-elhunytrol-tudnak-463392
Propeller.hu – 2020.12.29.
6 millióan érezték a földrengést, további utórengések is várhatók
https://propeller.hu/itthon/3615325-millioan-ereztek-foldrengest-tovabbi-utorengesekis-varhatok
Telex.hu – 2020.12.29.
Nem lehetett látni, hogy kedden ötvenszer nagyobb energiájú földrengés jön, mint
hétfőn
https://telex.hu/tudomany/2020/12/29/horvat-foldrenges-geofizika-timar-gaborintenzitas-lemezek
Blikk.hu – 2020.12.29.
Biztos, hogy még lesznek rengések: erre figyelmeztet a magyar kutató a keddi
földmozgás után
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/horvatorszag-foldrenges-utorenges-magyarkutato/twd7tvf
Pesti Hírlap – 2020.12.29.
257 éve nem volt ekkora földrengés nálunk
https://pestihirlap.hu/2020/12/29/257-eve-nem-volt-ekkora-foldrenges-nalunk/
Blikk – 2020.12.29.
Hogyan érhetett el Budapestig? Ezt mondta az ELTE tanszékvezetője – Ekkor volt
utoljára idehaza a horvátországihoz hasonló földrengés
https://www.blikk.hu/aktualis/veszhelyzet/foldrenges-magyarorszagon/wmz5rpd
Index.hu – 2020.12.29.
Mi okozza földrengést, és mi történik ilyenkor?
https://index.hu/velemeny/2020/12/29/foldrenges_velemeny_timar_gabor/
24.hu – 2020.12.29.
Magyarország több pontján is rengett a föld
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/12/29/magyarorszag-tobb-pontjan-is-rengetta-fold/
24.hu – 2020.12.29.
Afrika okozta a horvátországi földrengést
https://24.hu/tudomany/2020/12/29/foldrenges-magyarorszag-horvatorszag/
168 Óra – 2020.12.29.
1763 óta nem volt ekkora földrengés nálunk
https://168ora.hu/itthon/foldrenges-horvatorszag-magyarorszag-197636

Civilhetes.net – 2020.12.30.
Afrika okozta a horvátországi földrengést
https://www.civilhetes.net/afrika-okozta-a-horvatorszagi-foldrengest
Telex.hu – 2020.12.30.
Horvát földrengés: vajon itthon mennyire vagyunk biztonságban?
https://telex.hu/kulfold/2020/12/30/horvat-foldrenges-vajon-itthon-mennyire-vagyunkbiztonsagban

Eduline – 2020.12.29.
Az év legcukibb hírei: mert szerencsére ilyenek is voltak
A Pesthidegkúti Waldorf Iskola igazgatója pedig egy szívmelengető levelet írt a diákoknak,
tanároknak és szülőknek. Összeszedtük a távoktatás gyöngyszemeit is, amiken igazán jókat
lehet nevetni és egy 30 éve "ellopott" könyv is visszakerült a könyvtárba. Novemberben pedig
szuperintelligens kutyák lepték el az ELTE egyik tanszékét, erről itt olvashattok.
http://eduline.hu/campus_life/20201229_az_ev_legcukibb_hirei
Pénzcentrum.hu – 2020.12.29.
Ezek voltak 2020 legőszintébb kijelentései: 24 úttörő magyar gondolatai
Egy ilyen típusú gyorstanfolyamnak alternatívája tud lenni a felsőoktatási szakképzés, amit
mi is kínálunk - jelentette ki Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja.
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ezek-voltak-2020-legoszintebb-kijelentesei-24-uttoromagyar-gondolatai.1107810.html
Eduline.hu – 2020.12.30.
Ezek 2021-ben a legjobb magyar egyetemek: minden képzésterületet megmutatunk
Az összetett intézményi rangsorokban az élen nincs változás: ismét az ELTE vezeti az
egyetemek listáját. Azonban az utóbbi fél évtizedben először nem a Szegedi
Tudományegyetem, hanem a Műegyetem áll a második helyen, elsősorban az oktatói
rangsorban jelentősen javult helyezésének köszönhetően. Debrecen visszatért a tavalyelőtti
harmadik helyre, mind a hallgatói, mind az oktatói rangsorban előbbre lépve.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201230_diplomarangsor_osszefoglalo
Népszava – 2020.12.30.
Munkácsy: az áramtermelési módok közül a szélerőművek üvegházgáz-kibocsátása a
legkedvezőbb Ne hallgasson a Roszatom bértollnokaira. Munkácsy Béla Az 52 éves
egyetemi adjunktus 1992-ben végzett általános iskolai földrajz-biológia szakos tanárként az
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Tanárképző Főiskolai Karán. 1995-ben a
Természettudományi Karon középiskolai földrajz szakos tanári, 2000-ben pedig a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán okleveles
környezetmenedzseri végzettséget szerez.
https://nepszava.hu/3104313_munkacsy-az-aramtermelesi-modok-kozul-a-szeleromuvekuveghazgaz-kibocsatasa-a-legkedvezobb
Telex.hu – 2020.12.30.
Az öngyilkos kutyák hídjának legendája
A szakértők szerint azonban a veszélyes balesetek oka még ennél is prózaibb: Ez persze nem
zárja ki azt, hogy különböző, emberek által akár nem is érzékelhető ingerekre indulnak el,
hiszen sokkal jobb a szaglásuk és a hallásuk is messze érzékenyebb, mint a miénk. - mondja
az ELTE Etológia Tanszékének tudományos főmunkatársa, Dr. Kubinyi Enikő. A Telex
kérdésére a szakértő ehhez azt is hozzátette: nincs feltétlenül szükség arra, hogy konkrétan
vonzza a kutyákat ilyen esetben valami a mélybe.
https://telex.hu/eszkombajn/2020/12/30/skociai-kutyak-ongyilkos-hidja-budai-var-kutyasbalesetek-etologus-magyarazata-kubinyi-eniko
Vaol.hu – 2020.12.30.
Felvételizők, figyelem: lehet jelentkezni!
Mintegy kétezer új hallgató kezdheti meg nappali képzésben felsőoktatási tanulmányait

Szombathelyen 2021 szeptemberétől. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi
Tudományegyetem és a győri Brenner János Hittudományi Főiskola is indít itt szakokat.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/felvetelizok-figyelem-lehet-jelentkezni-4535875/
Eduline.hu – 2020.12.30.
Egyetemi élet a krediteken, vizsgákon és félévi átlagon túl - lehetőségek az egyetemeken
Majdnem negyven sportágat, a szokásos mozgásformák mellett többek között az argentin
tangót, a falmászást, a dzsiudzsicut, sőt a cheerleadinget is kipróbálhatják az Eötvös Loránd
Tudományegyetem hallgatói, akik amellett, hogy „házon belül” sportolhatnak, a testnevelési
kurzusok elvégzéséért kreditet is kapnak. Nem ez az egyetlen felsőoktatási intézmény, amely
ingyenes vagy támogatott sportolási lehetőségeket kínál a hallgatóinak és a dolgozóinak.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201228_egyetemi_szolgaltatasok_tantermen_tul
Eduline.hu – 2020.12.30.
Ezek voltak 2020 "legjei": a legjobb középiskoláktól a legrosszabb jelszavakig
Nézzük a legjobb egyetemeket Az elmúlt évek rangsorait nézve nem meglepő módon idén is
az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezeti a HVG 2021-es felsőoktatási rangsorát .
Azonban a friss listán komoly helyezést zsebelt be a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem is.
http://eduline.hu/campus_life/20201229_2020_legjei
Magyar Hang - 2020.12.30.
Chuck Yeager részegen repült le a lóról a hanghatár áttörése előtt, ezért seprűnyélre
volt szüksége A hang azonban nem terjed gyorsabban, bármilyen gyorsan is mozogjon a
forrása – mondja Vincze Miklós fizikus, az ELTE-n működő Kármán Környezeti Áramlások
Laboratórium főmunkatársa, illetve a Tilos rádión hallható Sokolébresztő űrkutatás-történeti
műsor egyik műsorvezetője. – Vagyis amikor a repülő eléri a hangsebességet, a saját hangja
már nem képes előrefelé lehagyni őt.
https://hang.hu/tudomany/2020/12/30/chuck-yeager-reszegen-repult-le-a-lorol-a-hanghatarattorese-elott-ezert-seprunyelre-volt-szuksege/

