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Szombathelyi Televízió – 2021. január 19.
Online tartja nyílt napját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ
Az érdeklődők az egyetem internetes felületein közvetlenül kérdezhetnek a szervezőktől. Az ELTE
szeptemberben közel hetvenféle képzést indít Szombathelyen. A széles portfóliót minden évben nyílt
napon mutatják be az érdeklődőknek. Ilyenkor oktatókkal, diákokkal is találkozhatnak a jövendő
hallgatók és szüleik. Idén a járványügyi helyzet miatt az egyetemi központ úgy döntött, online térbe
helyezi át a programot.
http://www.sztv.hu/hirek/online-tartja-nyilt-napjat-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-savariaegyetemi-kozpont-20210119
Inforádió.hu - 2021. január 20.
Amerika-szakértő: Európa túlzottan várja Bident, pedig…
Újabb csavar lehet a történetben, folytatta az ELTE tanára, hogy meglehetősen sok eljárás indult adóés különböző gazdasági – vélt vagy valós – bűncselekmények gyanúja miatt ellene. Tehát ezek
kimenetele mind–mind nagyban befolyásolhatja a későbbiekben, hogy Donald Trump bent
maradhat-e a politikai elitben, vagy csak kívülről lesz módja befolyásolni azt. Magyarics Tamás
megjegyezte, az amerikai belpolitika kétpólusúságát rendkívül nehéz feladat lenne megtörni.
https://infostart.hu/kulfold/2021/01/20/amerika-szakerto-europa-tulzottan-varja-bident-pedig
Trend FM – 2021. január 20.
Ez a Trump-éra mérlege
Ugyanakkor tény, hogy az Egyesült Államoknak komoly versenytársa lett Kína az utóbbi években –
mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Magyarics Tamás szerint a leköszönő elnök,
Donald Trump valós problémával szembesült, az illegális bevándorlás a demokraták szerint is gondot
jelent.
https://trendfm.hu/cimlap/ez-a-trump-era-merlege-15180
Eduline.hu – 2021. január 20.
Könyvmolytoplista: ezeket olvasták a könyvtárba járók legtöbbször 2020-ban
Az ELTE Egyetemi Könyvtárának szakmai toplistája alapján nem nehéz kitalálni, melyik képzések
hallgatói kölcsönözték a legtöbb könyvet 2020-ban.
http://eduline.hu/campus_life/20210120_legolvasottabb_konyvek_2020ban
Autopro.hu - 2021. január 20.
Járvány előtti szinteken a fémtermékek árai
Bár az autógyártásban egyre nagyobb szerephez jut az alumínium és a különböző műanyag
kompozitok, a főszerep még mindig az acélé. Hogy többet megtudjunk az autóiparban is használt
nagy szilárdságú acélokról, Szőlősi Józsefet, az ELTE-hez tartozó Savaria Műszaki Intézet hegesztő
szakmérnök okleveles oktatóját kerestük.
https://autopro.hu/elemzesek/jarvany-elotti-szinteken-a-femtermekek-arai/458862
Bitport.hu – 2021. január 20.
Jól jöttek a mobiladatok a járványügyi intézkedések hatásvizsgálatánál
Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) és az ELTE kutatói a szolgáltató által közzétett iPhone-

mobiladatok felhasználásával vizsgálták a tavaszi koronavírus járvány ellen hozott intézkedések
hatásait kilenc európai országban - közölte az MTI-vel az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH).
https://bitport.hu/jol-jottek-a-mobiladatok-a-jarvanyugyi-intezkedesek-hatasvizsgalatanal
További megjelenések: Házipatika.com
Feol.hu – 2021. január 21.
Már Csókakőn volt „itthon” Csupor István
1983-ban – már mint fazekas – gyűjteménykezelőként kezdte munkáját a Néprajzi Múzeumban, és
több gyűjtemény megismerése után a kerámiagyűjtemény munkatársa, később vezetője lett. Már a
múzeumi munka mellett kezdte el tanulmányait az ELTE néprajz szakán.
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mar-csokakon-volt-itthon-csupor-istvan-4605688/
Hírklikk.hu – 2021. január 21.
Van esélye a négynapos munkahétnek Magyarországon?
Nemzetközi összehasonlításban viszonylag sokat dolgoznak a magyarok. Az MTA-ELTE Lendület Új
Vízió Kutatócsoportja mégis azt kutatja, csökkenhet-e itthon a munkaidő, lehet-e négy napos
munkahét. Elkezdődött volna a változás? – tette fel a kérdést a Blikk Antal Miklósnak, a csoport
vezetőjének.
https://hirklikk.hu/kozelet/van-eselye-a-negynapos-munkahetnek-magyarorszagon/375826/
Mandiner.hu – 2021. január 21.
„Egy demokratikus alkotmány sosem értéksemleges” – beszélgetés Sonnevend Pállal
Az Alaptörvény középpontjában az ember méltósága áll, amihez újabb rétegeket ad a magyar
történeti alkotmányra való utalás a preambulumban – mutat rá Sonnevend Pál. Az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karának dékánját németországi szakmai tapasztalatairól, a magyar jogi oktatás és
kutatás távlatairól, illetve az európai és nemzetközi bírói fórumok közötti konfliktusokról Orbán
Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a Precedens rovat alapítója
kérdezte.
https://precedens.mandiner.hu/cikk/20210121_egy_demokratikus_alkotmany_sosem_erteksemlege
s_beszelgetes_sonnevend_pallal
Klubrádió „Bonyolult dolgok” – 2021. január 21.
Miért van annyi oltásellenes hazánkban?
A mai Bonyolult dolgokban megbeszéljük, miért ennyire kimagaslóan magas nálunk az oltásellenesek
aránya, és hogy mennyire fontos, hogy ki honnan szerzi be a járvánnyal és az oltásokkal kapcsolatos
információit. Koltai Júlia, az ELTE adjunktusa, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója és
Karsai Márton hálózatkutató, a Rényi Matematikai Kutatóközpont kutatója a vendégünk.
https://www.klubradio.hu/hirek/miert-van-annyi-oltasellenes-hazankban-115836
Hirado.hu - 2021. január 21.
Demokrata szavazókat gyártana Biden az illegális bevándorlókból
Magyarics Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének tanára elmondta: Nem váltak be azok a
jóslatok, melyek szerint Donald Trump el akarta volna lehetetleníteni Biden beiktatását, ugyanakkor
szokatlan, hogy a volt elnök nem vett részt a ceremónián. Ilyenre volt már példa a történelem során,
de nem megszokott eset.
https://hirado.hu/cikk/2021/01/21/demokrata-szavazokat-gyartana-biden-az-illegalisbevandorlokbol
Kepmas.hu - 2021. január 21.
Babakutatások: Nem „üres lapként” jövünk a világra, hanem örökölt tanulási irányultsággal

Sokáig úgy hittük, hogy „üres lapként” jövünk a világra, arra várva, hogy ezt az üres lapot megtöltsük
tudással és tapasztalatokkal. Az utóbbi évtizedek tudományos kutatásai szerint ez ilyen formában
nem igaz. Dr. Forgács Bálinttal, az ELTE Babalabor kutatójával beszélgetünk.
https://kepmas.hu/hu/babakutatasok-nem-ures-lapkent-jovunk-vilagra-hanem-orokolt-tanulasiiranyultsaggal
Zaol.hu - 2021. január 21.
Kovács Annamária vonalbíróként vett részt az abu-dzabi tenisztornán
A folyékony angol nyelvtudás természetesen alapkövetelmény, szerencsére ebben a tekintetben a
Dózsa-iskolában és a Mindszenty-gimnáziumban jó alapokat kaptam, később pedig az ELTE Savaria
Egyetemi Központ testnevelő-edző szakát is elvégeztem Szombathelyen.
https://www.zaol.hu/sport/helyi-sport/kovacs-annamaria-vonalbirokent-vett-reszt-az-abu-dzabitenisztornan-4864225/
Nők Lapja – 2021. január 21.
A megélt valóság arcai – Közeli Légrádi Gergely íróval
Kivel ülök szemben, az ügyvéddel vagy az íróval? – Elsősorban háromgyerekes családapa vagyok, ez a
legfontosabb és a legmeghatározóbb az életemben. Emellett azt mondanám, író, gondolkodó, figyelő
ember. Van egy igazán izgalmas alapszakmám, az ügyvédi hivatás, és emellett közel húsz éve külsős
oktatóként tanítok az ELTE jogi karán.
https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/01/21/nok-lapja-kozeli-legradi-gergely-iro-interju/
Infostart.hu - 2021. január 22.
Állatokon már hatékony a magyar fejlesztésű Covid-gyógyszer
December végén kezdték tesztelni hörcsögökön azt a koronavírus elleni gyógyszert, amit egy négy
tagú magyar konzorcium fejleszt. Kacskovics Imre immunológus, a konzorcium vezetője, az ELTE
Természettudományi Karának dékánja az InfoRádiónak azt mondta: sikeresek voltak az első
vizsgálatok, és egyértelműen igazolást nyert, hogy a Richter Gedeon Nyrt. munkatársai
közreműködésével fejlesztett szer megóvta az említett állatokat attól, hogy súlyos betegségük
alakuljon ki.
https://infostart.hu/belfold/2021/01/22/allatokon-mar-hatekony-a-magyar-fejlesztesu-covidgyogyszer
További megjelenések: Kossuth Rádió - Híradó.hu – Magyar Nemzet - ATV – Metropol –
Trend FM – Klubrádió - Napi.hu – Medicalonline.hu – Pharmaonlie.hu – Weborvos.hu Mandiner.hu - zaol.hu - feol.hu - duol.hu - beol.hu - baon.hu - sonline.hu - szoljon.hu - veol.hu
- kisalfold.hu - bama.hu - vaol.hu - boon.hu - haon.hu - heol.hu - teol.hu - kemma.hu - szon.hu
- delmagyar.hu – Hazipatika.com – webradio.hu - hirtv.hu - gondola.hu - ma.hu - index.hu magyarhirlap.hu - propeller.hu - demokrata.hu - alon.hu - pestihirlap.hu - letenyemedia.hu novekedes.hu – 168ora.hu - vilag.transindex.ro - life.hu - hirextra.hu - nepszava.hu budakeszihirado.hu - tatabanyahirado.hu - mindenamieger.blogspot.com szentendrehirado.hu - szimpatika.hu - borsonline.hu - kisalfold.hu - budaorsiinfo.hu –
pakspress.hu - jaszberenyhirado.hu – hirklikk.hu – kanizsaujsag.hu
Nullahategy.hu – 2021. január 22.
“Ha a népzene jobban benne lenne a köztudatban, jobb ország lennénk” – 70 éves Hamar Dániel
Ma ünnepli hetvenedik születésnapját Hamar Dániel Kossuth-díjas népzenész, a Muzsikás együttes
alapító tagja, geofizikus, a földtudományok kandidátusa, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszéke
Űrkutató Csoportjának tudományos főmunkatársa.

https://nullahategy.hu/ha-a-nepzene-jobban-benne-lenne-a-koztudatban-jobb-orszag-lennenk-70eves-hamar-daniel/
Ripost.hu - 2021. január 22.
Bagdy Emőke: Derűsebben indult az új év, megkaptam a védőoltást
Bagdy Emőke 1941. augusztus 18-án született Tiszafüreden. Édesapja református lelkész volt,
édesanyja valódi nagytiszteletű asszony, három gyermek édesanyja. Gimnáziumi tanulmányait
Miskolcon végezte. Budapesten a Gyógytornászképző Főiskolára járt és évekig gyógytornászként
dolgozott, míg 1964-ben, a rendszer enyhülésével felvették az ELTE Pszichológiai szakára.
https://ripost.hu/politik/insider/bagdy-emoke-derusebben-indult-az-uj-ev-megkaptam-a-vedooltast2734477/
Vaol.hu – 2021. január 22.
Fotószafari Sárváron is
Fotószafarit rendez Sárvár január utolsó hetében. A Nádasdy Kulturális Központ több magyarországi
egyetemmel együttműködve vesz részt az ország több városában sorra kerülő akcióban. A játék
szakmai hátterében ugyanis egy új, a közösségépítést központba helyező projekt, az ELTE vezetésével
létrejött Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium áll.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fotoszafari-sarvaron-is-4598356
Megjelent még: Sárvár Rádió- Vehir.hu
Webradio.hu - 2021. január 22.
A magyar kultúra napja - Idén 42 díjazottnak ítélték oda a KÓTA díjait
Tanár kategóriában Döbrössy János, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének
vezetője is díjat vehetett át.
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-magyar-kultura-napja-iden-42-dijazottnak-iteltek-oda-a-kotadijait
További megjelenések: dehir.hu - kisalfold.hu - budaorsiinfo.hu - kultura.hu - vaskarika.hu boon.hu - haon.hu - kemma.hu - heol.hu - teol.hu - szon.hu - beol.hu - zaol.hu - baon.hu bama.hu - nool.hu - feol.hu - duol.hu - szoljon.hu - vaol.hu - veol.hu - sonline.hu delmagyar.hu - ma.hu
Heol.hu – 2021. január 22.
Kiosztották az elismeréseket a Magyar Kultúra Napján Egerben
H. Szilasi Ágota felsőfokú tanulmányait földraj-rajz szakon végezte az Eszterházy Károly Egyetem előd
intézményében, valamint művészettörténet szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi karán.
https://www.heol.hu/kultura/helyi-kultura/kiosztottak-az-elismereseket-a-magyar-kultura-napjanegerben-3329128
Kepmas.hu – 2021. január 22.
Hogyan lesz egy bálnamániás kislányból cetbiológus?
Szerencsére a nővérem és az anyukám is támogatott – nálunk mindenki azt csinálja, amit szeret,
mindenki megy az álmai után. – Felvettek az ELTE Természettudományi Karának Állatrendszertani és
Ökológiai Tanszékére. Milyen út vezetett a tengerbiológiáig? – Az ELTE biológia képzésén az analitikai
kémiától kezdve a természetvédelemig mindenen túl kellett jutni ahhoz, hogy biológus diplomát
kapjon az ember.
https://kepmas.hu/hu/hogyan-lesz-egy-balnamanias-kislanybol-cetbiologus-aki-fold-legnagyobbemloseinek-vedelmeert-es

Vaol.hu - 2021. január 22.
Felvételi vizsga óvintézkedésekkel – Vasban hét középiskola tart saját felvételi vizsgát
Az országban 535 középiskola – 48 százalékuk – írt elő írásbeli felvételit leendő diákjainak. Vas
megyében hét iskolában – a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, a kőszegi Jurisich Miklós
Gimnáziumban, a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, a Szombathelyi Kanizsai Dorotytya
Gimnáziumban, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, a
Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban és a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnáziumban – folytatnak
le saját felvételi eljárást.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/felveteli-vizsga-ovintezkedesekkel-4591042/
Index.hu - 2021. január 22.
Ha győzni akarsz, meg kell halnod!
Hogyan került kapcsolatba a sportpszichológiával, miért ezt választotta? 1978-ban végeztem az ELTEn, az első munkahelyem az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet volt, vagyis a lipótmezei
sárgaház, ahol korábban oly sok híresség dolgozott és kezeltetett is.
https://index.hu/sport/2021/01/22/dr_biro_gyula_klinikai_pszichologus_interju_aktiveber_hipnozis_kajak-kenu_olimpia/
Ugytudjuk.hu - 2021. január 22.
A Falco is csatlakozott a Digitális Batman akcióhoz
Az alapító, Pintér Zsolt, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathelyi kancellári ügyek koordinációs
igazgatója és a Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft tulajdonosa. A kezdeményezés célja olyan
gyerekek segítése, akiknek nincs otthon olyan eszközük, amivel csatlakozni tudnak az online
oktatáshoz. Karácsonykor a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely is csatlakozott az akcióhoz.
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-01-22_a-falco-is-csatlakozott-a-digitalis-batman-akciohoz
Unilife.hu - 2021. január 22.
Egyetemre felvételizel? Akkor ezt mindenképpen olvasd el!
Ezzel szemben az államtudományi , sporttudományi és művészetközvetítési képzéseket kevesen
választották. Szokás szerint az ELTE vette fel a legtöbb elsőévest, a legkedveltebb szak pedig a
gazdálkodási és menedzsment képzés volt, ami várhatóan most is sokak kedvence lesz. Tavaly
jelentősen visszaesett a pedagógus nak készülők száma; az egyre aggasztóbb tanárhiány miatt fontos
lenne, hogy ez a trend visszaforduljon.
https://unilife.hu/egyetem/20210122-egyetemi-felveteli-2021-tippek-tanacsok-hasznos-infok.html
Divany.hu - 2021. január 22.
Mindfulness gyerekeknek: pszichológus mondja el, mi mindenre jó
Magyar kutatók is találtak arra bizonyítékot, hogy már az iskolakezdés előtt álló óvodásoknak is
segíthet a mindfulness abban, hogy csökkentse az iskolakezdési stresszt. Ez már elég lehet arra, hogy
motiváljon minket egy kicsit tudatosabb jelenlétre, sőt! Szintén az ELTE kutatói jutottak arra az
eredményre, hogy a mindfulness alapú tréningek tudnak segíteni a gyerekek önszabályozásának
fejlesztésében.
https://divany.hu/szuloseg/2021/01/22/mindfulness-gyerek/
Szon.hu - 2021. január 22.
A továbbtanuláshoz nincs szükség iránytűre
Az ELTE-n a keleti nyelvek szakirány is nagyon megtetszett, főleg a japán és a kínai kultúra, valamint a
nyelv megismerésének lehetősége miatt. A keleti országok gazdasága egyre jobban fejlődik, ezért úgy
gondolom, hasznos tudást szerezhetnék – fejtette ki Szegfű Réka.
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tovabbtanulashoz-nincs-szukseg-iranyture-4759984/

Egy.hu - 2021. január 23.
„Vajdaságinak lenni a semmi és a minden egyszerre” – Interjú Terék Anna költővel
„Számomra elképzelhetetlen volt, hogy ne az anyanyelvemen kezdjek el írni” – vallja Terék Anna,
vajdasági költő, pszichológus. Anna közel 15 éve az anyaországban él, 2012-ben pszichológus,
tanácsadó és iskolapszichológus szakirányú diplomát szerzett az ELTE-n, majd a fővárosban maradva
iskolapszichológusként kezdett dolgozni.
https://egy.hu/kult/vajdasaginak-lenni-a-semmi-es-a-minden-egyszerre-interju-terek-anna-koltovel108597
Hirado.hu - 2021. január 23.
Online és hibrid oktatásra is készülnek az egyetemek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) novemberben rendelték el az online oktatást, ez
továbbra is hatályban van.
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2021/01/23/online-es-hibrid-oktatasra-is-keszulnek-azegyetemek
További megjelenések: demokrata.hu - origo.hu - telex.hu - pestisracok.hu - pecsiujsag.hu index.hu - eduline.hu - hirtv.hu - portfolio.hu - ripost.hu - infostart.hu - 24.hu - borsonline.hu vg.hu - kaposvarmost.hu - iranytv.hu - penzcentrum.hu - life.hu - gondola.hu - baon.hu bama.hu - vaol.hu - duol.hu - veol.hu - kisalfold.hu - szoljon.hu - zaol.hu - sonline.hu - feol.hu boon.hu - beol.hu - teol.hu - haon.hu - kemma.hu - szon.hu - heol.hu - delmagyar.hu –
nyugat.hu
Hirek.sk - 2021. január 23.
Kun Ádám evolúcióbiológus: Amilyen gyorsan felfutott a járvány, olyan gyorsan el is tűnhet
A legtöbben nem kérdeznek, nem szólnak hozzá, csak olvasnak. Ezek a válaszok nekik is szólnak. Azzal
viszont, hogy „márpedig én nem oltatom be magam”, nem lehet mit kezdeni. Az nem válasz, hogy
„én meg igen!”. "Válaszolni kell, reagálni a kérdésre, normálisan elmagyarázni, bemutatni a tényeket.
Örülni kell annak, ha kérdeznek, a tudománynépszerűsítés pontosan erről szól." - mondja az ELTE-n
evolúcióbiológiát oktató szakember.
https://www.hirek.sk/aktualis/kun-adam-evoluciobiologus-amilyen-gyorsan-felfutott-a-jarvanyolyan-gyorsan-el-tunhet
Kultúra.hu – 2021. január 23.
Üss, zsötem, bosszúálló, anya
Kezdetleges módszerek és szegényes mintakészlet jellemezte az 1980-as évek tetoválókultúráját,
amely leginkább a börtönökben virágzott. A szerző, Fiáth Titanilla, aki börtönpszichológusként több
mint tíz évig dolgozott felnőtt korú férfi fogvatartottakkal különböző hazai büntetés-végrehajtási
intézetekben; jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Kar oktatója.
https://kultura.hu/uss-zsotem-bosszuallo-anya/
További megjelenések: 24.hu
Telex.hu – 2021. január 23.
Prímszámok, geometria, egyenletek: itt vannak a nyolcadikosok középiskolai felvételijének
megoldásai
Minden évben a matematika szokott nagyobb fejtörést okozni a diákoknak, ezért Csapodi Csaba, az
ELTE oktatója a Telexen magyarázza el, hogyan kellett megoldani a feladatokat.
https://telex.hu/belfold/2021/01/23/kozepiskolai-felveteli-matematika-megoldasok-nyolcadikosztaly-csapodi-csaba

Vaol.hu – 2021. január 23.
A növekedés útját keresi Balogunyomban a MIELL-cégcsoport
Cseri József arról a lehetőségről szólt, ami kedvező elhelyezkedése miatt a cégcsoportot be tudja
kapcsolni a klaszterba, amely Zalaegerszeg, Szombathely, Szentgotthárd autóiparban érintett cégeit
összeköti. Hende Csaba szerint mindennek erős oktatási háttérrel kell kiegészülnie, ami jól alakul az
ELTE égisze alatt Szombathelyen.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-novekedes-utjat-keresi-balogunyomban-a-miellcegcsoport-4602577/
Hirbalaton.hu - 2021. január 24.
Az első magyar kutatónő, aki az Antarktiszon “nyaralt”
Az ELTE földtudományi szakára tanulmányi eredményeim alapján, felvételi nélkül vettek fel. Az egész
földgolyót akartam tanulmányozni, egyben, mint egy egységet. Így kezdtem el érdeklődni az
űrkutatás, az akkor éppen induló műholdas technológiák iránt. Az egyetem vége felé lehetőségem
volt egy évet a Szovjetunióban, a Lomonoszov Egyetemen tölteni.
http://www.hirbalaton.hu/az-elso-magyar-kutatono-aki-az-antarktiszon-nyaralt-siofok-hu/
Index.hu - 2021. január 24.
Minden prostituált emberkereskedelem áldozata
Sebestyén Árpád kríziskezelő szakpszichológus, a Traumaközpont munkatársa , az ELTE és a Pázmány
egyetem óraadó tanára, Az emberkereskedelem pszichológiai mozgatórugói című ismeretterjesztő
kötet szerzője mesélt az Indexnek arról, hogy az elhanyagoló, bántalmazó családi háttér és a
mélyszegénység hogyan tesz valakit potenciális áldozattá.
https://index.hu/gazdasag/2021/01/24/emberkereskedelem_prostitucio_bantalmazas_traumakozpo
nt/
444.hu - 2021. január 24.
Kérdőívvel mérik fel az ELTE kutatói, hogy mit gondolnak a magyarok a klímaváltozásról
Az ELTE PPK kutatói Ágoston Csilla vezetésével összeállítottak egy online kérdőívet , ami a magyarok
környezettudatos cselekvéssel, valamint a klímaváltozáshoz való viszonyulással kapcsolatos
véleményét vizsgálnák. A felmérés teljesen anonim, és nagyjából 15 percig tart kitölteni.
https://444.hu/2021/01/24/kerdoivvel-merik-fel-az-elte-kutatoi-hogy-mit-gondolnak-a-magyarok-aklimavaltozasrol
Megjelent még: Propeller.hu – Greenfo.hu
444.hu – 2021. január 24.
A digitális oktatás sem szakadt el a tankönyvektől
A T-Tudok Oktatáskutató Központ kutatásának témája a digitális médiahasználat volt az iskolákban
pandémia idején. Ennek eredményét a Médiakutató és az ELTE Média Tanszékének „Média a válság
idején” című konferenciáján adtak elő.
https://444.hu/2021/01/24/a-digitalis-oktatas-sem-szakadt-el-a-tankonyvektol
Frisss.hu - 2021. január 25.
Megbeszélés az ELTE SEK nyílt napja után (videó)
A Frisss.hu kamerájával az egyetemen jártunk. Alkalmazkodott a járványhelyzethez, és online tartotta
meg nyílt napját múlt héten az ELTE SEK. A jelentkezési időszak tapasztalatairól dr. Hende Csaba is
tájékozódott, és a rektori biztossal folytatott megbeszélést.
https://www.frisss.hu/aktualis/online-tartott-nyilt-napot-az-elte-sek

Itcafe.hu - 2021. január 25.
Online nyílt nap az ELTE Informatikai Karán
Január 28-án a felvételi döntés előtt álló középiskolások, illetve az informatika területén
továbbtanulni szándékozók az ELTE Informatikai Kar Nyílt Napján tájékozódhatnak.
https://itcafe.hu/hir/elte_ik_nyilt_nap_2021_januar.html
Megjelent még: Kossuth Rádió Krónika - kontra.hu – prim.hu – unilife.hu – itbusiness.hu –
Magyar Nemzet – computerworld.hu - Jazzy Rádió – Petőfi Rádió – Sláger FM – Minuszos.hu –
kidsnews.hu – Retro Rádió – Ma.hu
Papageno.hu - 2021. január 25.
„Félre se néztem, annyi volt” – A 75 éves Bereményi Gézát köszöntjük
Bereményi Géza Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró,
filmrendező Vetró Géza néven látta meg a napvilágot 1946. január 25-én. Középiskolai tanulmányait
több gimnáziumban végezte, az ELTE magyar-olasz szakán 1970-ben szerzett diplomát. Ekkoriban volt
albérlőtársa a nála néhány évvel idősebb Cseh Tamás rajztanár, aki szabadidejében gitározott,
elsősorban a maga komponálta dallamokat játszotta.
https://papageno.hu/intermezzo/2021/01/felre-se-neztem-annyi-volt-a-75-eves-beremenyi-gezatkoszontjuk/
Hasonló megjelenések: Femcafe.hu – Civishir.hu – Borsodhir.hu – HVG
Qubit.hu - 2021. január 25.
Az evolúció és a statisztika
A tudós és a vírus című cikkében, ami január 10-én jelent meg a Qubiten, Bárdosi Attila patológus, a
Göttingeni Egyetem docense a statisztika és az evolúció problematikájával foglalkozott. Állításaival
Kun Ádám biológus, az MTA - ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjának
főmunkatársa száll vitába.
https://qubit.hu/2021/01/25/az-evolucio-es-a-statisztika
168ora.hu - 2021. január 25.
Egyéves csendes pihenő – Autizmussal élők karanténban
Stefanik Krisztina pszichológus, az ELTE Gyógypedagógiai Karának docense szerint az autizmussal
élők, amikor a jelenséget nem definiálták, de látható, zavaró jelek voltak, szegregált oktatási
körülmények közé kerültek, értelmi fogyatékosság diagnózissal.
https://168ora.hu/itthon/egyeves-csendes-piheno-autizmussal-elok-karantenban-199041
Unilife.hu - 2021. január 25.
Érdekel a sport? Ennyit kereshetsz ezen a képzési területen
Az ezen a szakon végzett pályakezdők átlag bruttó havi fizetése 287 ezer forint. A legtöbbet az
Eszterházy Károly Egyetemen elvégzése után kereshetsz, bruttó havi 471 ezret, a második legjobb
fizetést az ELTE végzősei kaphatják: 316 ezer forintot.
https://unilife.hu/egyetem/20210122-erdekel-a-sport-ennyit-kereshetsz-ezen-a-kepzesiteruleten.html
MTA - 2021. január 25.
2020 volt a valaha mért legmelegebb év Európában
A következményekről, illetve a kilábalási lehetőségekről beszélgettünk Bartholy Judittal, az ELTE
Meteorológiai Tanszék egyetemi tanárával, az MTA doktorával.
https://mta.hu/tudomany_hirei/2020-volt-a-valaha-mert-legmelegebb-ev-europaban-111185

További megjelenések: 444.hu – csaladilap.hu – 24.hu – Greenfo.hu – Blikk.hu - Qubit.hu Hirextra.hu – infovilag.hu – Vg.hu – Merce.hu – Népszava.hu
Oroscafe.hu - 2021. január 25.
Orosháza értékei – dr. Hajdú Mihály szellemi munkássága
Az Orosházi Települési Értéktár darabjait bemutató sorozatunkban ezúttal a város díszpolgárának,
professor emeritus dr. Hajdú Mihálynak az életútját mutatjuk be. 1933. augusztus 14-én született, 18
évesen, képesítés nélküli tanyasi tanítóként kezdte pályáját, később a névtan tudományának
egyetlen akadémiai doktoraként, az ELTE-BTK professzor emeritusaként tért haza szülővárosába.
https://oroscafe.hu/2021/01/25/oroshazi-hirek-telepulesi-ertektar-oroshaza-ertekei-dr-hajdumihaly-munkassaga-csaladnevek-enciklopediaja/
Hvg.hu - 2021. január 25.
Különleges mozgású, rejtélyes hatbolygós rendszert fedeztek fel a csillagászok
A kutatócsoport mindkét módszert használta a rendszer vizsgálata során. A felfedezésnek magyar
vonatkozásai is vannak: a TESS űrtávcső eredményeit megerősítő nemzetközi csapatban Kiss László, a
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Szabó M. Gyula, az ELTE Gothard
Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója és Bárczy Tamás, az Admatis Kft. ügyvezető igazgatója is részt
vett a Cheops űrtávcső méréseivel.
https://hvg.hu/tudomany/20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_b
olygorendszer
Megjelent még: Index.hu
Media1.hu - 2021. január 25.
Dull Szabolcs a Telex társ-főszerkesztője lesz Munk Veronika mellett
Dull Szabolcs korábban dolgozott a Kossuth Rádióban, az Origónál, majd 2014-től az Indexnél, először
újságíróként, majd szerkesztőként, végül 2019 decemberétől tavaly júliusig főszerkesztőként. Az
ELTE-n újságírást tanít, mellette jogi tanulmányokat folytat szintén az ELTE-n.
https://media1.hu/2021/01/25/dull-szabolcs-csatlakozik-telex-foszerkeszto-munk-veronik-mellett/
Megjelent még: Kreativ.hu
Nlc.hu - 2021. január 25.
Úton a sikeres öregedés felé
Bárdos György, az ELTE professzora néhány nappal ezelőtt Tisza Kata öregedéskutatóval és
élethelyzeti krízis-coach-csal beszélgetett az öregségről és az öregedés kutatásáról az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Karának egy online előadásán.
https://nlc.hu/egeszseg/20210125/oregedes-eletkor-kutatas/
Népszava.hu – 2021. január 25.
Nyilvánosak a keresztféléves ponthatárok
A legtöbb jelentkező (1138) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jutott be, ezt
követi az Eötvös Loránd Tudományegyetem 613, a Szent István Egyetem 532 és a Debreceni Egyetem
448 felvett jelentkezővel.
https://nepszava.hu/3107365_nyilvanosak-a-keresztfeleves-ponthatarok
További megjelenések: Heves Megyei Hírlap - Webradio.hu – Egerhirek.hu – Infostart.hu –
Gondola.hu – haon.hu – kozepsuli.hu - tovabb18.hu - unilife.hu - profitline.hu - infopapa.hu infotatabanya.hu - infonyiregyhaza.hu - infoesztergom.hu - infodebrecen.hu - budaorsiinfo.hu
- hrportal.hu - siklosihirek.hu - pestpilis.hu - tolnavar.hu - fejervar.hu - bacsmegye.hu - jnsz.hu

– mediapiac.com - baranyavar.hu – Dunaújvárosi Hírlap - Somogyi Hírlap - Nógrád Megyei
Hírlap - Petőfi Népe - Tolnai Népújság - Dunántúli Napló - Rádió1 - baranyavar.hu –
Eduline.hu
Trend FM – 2021. Január 25.
Monitor Délután Érczfalvi Andrással
Andor György, ELTE GTI igazgatóhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanár a 2021-es felvételiről és az
ELTE gazdasági képzéseiről.
https://trendfm.hu/napi_musor?current=2021-01-25
16:05-ös adás, 3. rész.
24.hu – 2021. január 25.
Egy alvó medve is felpofozhat
Farkas Jánost, az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének adjunktusát a medvék téli
álmáról kérdeztük.
https://24.hu/tudomany/2021/01/25/medve-tel-teli-alom-pofon/
Prim.hu - 2021. január 25.
Az IOI Tudományos Bizottságának tagjává választották az ELTE oktatóját
Németh Zsoltot, az ELTE Informatikai Karának oktatóját a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
Tudományos Bizottságába választották 5 éves időtartamra.
http://hirek.prim.hu/cikk/2021/01/25/az_ioi_tudomanyos_bizottsaganak_tagjava_valasztottak_az_e
lte_oktatojat
Unilife.hu - 2021. január 26.
Kommunikáció- és média: hangaztos szak, de mennyit kereshetsz vele?
A legtöbbet az ELTE végzősei kapnak, 310 ezer forinttal. Általában a budapesti képzések diplomásai
magasabb átlagos fizetéssel tudtak elhelyezkedni, mint vidéki társaik.
https://unilife.hu/penzugyek/20210125-kommunikacio-es-media-mennyit-kereshetsz-vele.html
Eduline.hu – 2021. január 26.
"Már 2012-ben is esélytelen volt bekerülni az első 200-ba"
Önmagában a fenntartóváltás biztosan nem eredményez majd jelentős javulást az egyetemek
rangsorhelyezésében - mondja Fábri György, az ELTE PPK egyetemi docense.
http://eduline.hu/felsooktatas/20210126_nemzetkozi_rangsortrendek
Rádió1 „Balázsék” – 2021. január 26.
Libegőről kiabáltak a síelőnek, hogy egy medve üldözi
Nem kellene ennek a medvének ilyenkor téli álmot aludnia? A telefonnál Farkas János, az ELTE TTK
Állatrendszertani és Ökológiai tanszék adjunktusa.
https://www.radio1.hu/musor/balazsek/
A honlapon a 26-i adás 4. részében.
Hirado.hu - 2021. január 26.
Önvezető autókról és startup-építésről is szó lesz az egyetem nyílt napján
Online nyílt napot tartanak csütörtökön az ELTE informatikai karán. A nyílt nap időpontja csütörtök
délután 15:00-18:00 óra, a rendezvényen – amelyen több cég is képviselteti magát – a részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2021/01/26/onvezeto-autokrol-es-startup-epitesrol-isszo-lesz-az-egyetem-nyilt-napjan

Megjelent még: HRportal.hu – Webrádió.hu – amdala.hu – bevezetem.eu – technokrata.hu
Hungarytoday.hu - 2021. január 26.
Coronavirus: Hungarian Drug Prevents Serious Illness in Animal Trials
It appears that a drug which mimics antibodies being developed in Hungary is effective in preventing
serious complications arising from Covid-19, a scientist at Budapest’s Eötvös Lóránd University (ELTE)
said on Tuesday, reporting on tests carried out on animals. Imre Kacskovics, an immunologist who
heads the university’s science faculty, told public broadcaster Kossuth Rádió that a team from
pharmaceutical firm Richter Gedeon has managed to produce the compound which was formulated
last March.
https://hungarytoday.hu/coronavirus-hungarian-covid-drug-serious-illness-animal-trials-elte/
444.hu - 2021. január 26.
Tesz rá, hogy Washingtonban mi illik és mi nem, éppen ezért lett világmém
Gyakorlatilag kontextuson kívül helyezi magát azzal, hogy nem vesz tudomást arról, hogy ilyen
kiemelt helyszínen és alkalommal mi az elvárás” – mondta el kérdésünkre Bán Zsófia, az ELTE BTK
Amerikanisztika tanszékének docense, aki kritikusként gyakran foglalkozik amerikai vizuális
kultúrával.
https://444.hu/2021/01/26/tesz-ra-hogy-washingtonban-mi-illik-es-mi-nem-eppen-ezert-lettvilagmem
Magyarmezogazdasag.hu - 2021. január 26.
Itt a magyarázat: miért fordul a napraforgóvirág kelet felé?
Míg a fiatal virágok követik a Nap égi útját, az érett virágzat keletre néz, mert a növényeket délelőtt
több közvetlen napfény éri, mint délután, ez pedig egyéb előnyök mellett segíti a magfejlődést,
illetve az érést. Ez a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázat az ELTE, a
Hamburgi Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közös kutatásának eredménye.
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/01/26/itt-magyarazat-miert-fordul-napraforgovirag-kelet-fele
444.hu – 2021. január 26.
Játékkal tanulnak új szavakat a kutyák - derül ki egy magyar kutatásból
Játszva tanulnak új szavakat az idősebb kutyák is - derül ki Fugazza Claudia, az ELTE kutatójának
nemrég publikált tanulmányából, amit a Guardian is bemutatott. A Scientific Reports című
tudományos lapban publikált kutatásban két, szótanulásban jónak tartott kutya vett részt, a 4 éves,
Whisky nevű border collie és a 9 éves Yorkshire terrier, Vicky Nina.
https://444.hu/2021/01/26/jatekkal-tanulnak-uj-szavakat-a-kutyak-derul-ki-egy-magyar-kutatasbol
Megjelent még: Telex.hu
Népszava - 2021. január 27. (1,7. oldal)
Szóvá tett diszkrimináció
EP-képviselők a Beneš-dekrétumok alapos vizsgálatára szólítják fel az Európai Bizottságot, amely
mostanáig ellenállt minden hasonló felkérésnek. Juhász Imre, az ELTE jogi karának tanára és HahnSeidl Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör képviselője még 2012-ben nyújtotta be közös petícióját
az Európai Parlamenthez, amelyet Práznovszky Miklós hasonló kérelmével együtt most újra
napirendre tűztek.
https://nepszava.hu/3107500_maig-hato-kollektiv-buntetes
Computerworld - 2021. január 27.
Ami a Windows után jön
Itthon a Széchenyi István Egyetemen közel száz tananyagot alakítottak ki a MaxWhere-en, ami jól

működik együtt a Moodle oktatási keretrendszerrel. A Műegyetemen, az ELTE-n, a Pécsi
Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is vannak
referenciák.
16-17. oldal
24.hu - 2021. január 27.
Koronavírus: gyorsan menthet életet, ha az időseket oltják először
Az ELTE TTK Biológiai Intézet kutatói infografikán mutatják be, miért érdemes az idősebb
korosztályokkal kezdeni a koronavírus elleni oltást. A járványt a népesség túlnyomó részének
védettsége állíthatja meg teljesen, de a célzott oltási kampánnyal gyors ütemben csökkenthető a
legsúlyosabb esetek száma.
https://24.hu/tudomany/2021/01/27/koronavirus-covid-19-idosek-oltasa-vakcina-halalozas/

