Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021. március 31-április 7.
Képmás.hu – 2021. március 31.
A játékosnak is van felelőssége
Úgy becsüljük, hogy itthon a felnőttek 1-2 százaléka lehet problémás szerencsejátékos, és további 1-2
százalék, aki már függő” – mondja Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus, az ELTE
Pszichológiai Intézetének professzora.
https://kepmas.hu/hu/jatekosnak-van-felelossege
ITbusiness.hu – 2021. március 31.
A hálózatoktól a digitális bölcsészetig
A mostani találkozó – hasonlóan a tavalyi, tavaszról őszre halasztott rendezvényhez – online
eseményként rendezi a HUNGARNET, miközben a házigazda szerepét ezúttal nem egy vidéki
egyetem, hanem az ELTE látja el.
https://itbusiness.hu/technology/cegvilag_n/a-halozatoktol-a-digitalis-bolcseszetig
Demokrata.hu – 2021. március 31.
A képernyő bűvöletében
Befolyásolja-e az érintőképernyős mobil eszközök gyakori használata az óvodások érzelmi-szociális
fejlődését? Szolgálhatnak-e hasznos célokat a digitális játékok? Ezekre a kérdésekre is választ
kaphatunk abból a vizsgálatsorozatból, amelyet az ELTE TTK szakemberei óvodáskorú gyerekek
részvételével végeztek. Liszkai-Peres Krisztina, az ELTE Alfa Generáció Labor kutatója nyilatkozott a
Demokratának.
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-kepernyo-buvoleteben-363293/
Megjelent még: Innoteka.hu – Travelo.hu
Eduline.hu – 2021. április 1.
Lépéskényszerben a nyelvvizsgaközpontok: egyre többen váltják ki az online akkreditációt
2021 márciusáig hét központ kapott akkreditációt az online nyelvvizsgákhoz: az Euroexam
Nyelvvizsgaközpont, az iTOLC Nyelvvizsgaközpont, az ELTE Origó Nyelvi Centrum, a Corvinus
Nyelvvizsgaközpont, a TIT Nyelvvizsgaközpont, az English Language Skills Assessment Services és
március 11-től a BME Nyelvvizsgaközpont is.
https://eduline.hu/nyelvtanulas/20210331_nyelvvizsga_online
Hellobaby.hu – 2021. április 1.
Az egészséges táplálkozás otthon kezdődik
A megfigyeléses tanulás is egyre fontosabbá válik, ahogy nő a gyermek, fontos, hogy mit tapasztal,
hogy a szülő mit és hogyan eszik, megvan-e a családban a közös étkezés, az asztal körbeülése,
mennyit látja nassolni a szülőt – hangsúlyozta a szülői mintázatok fontosságát Dr. Márkné Ribiczey
Nóra Éva egyetemi adjunktus, az ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
oktatója, a Pedagógiai Pszichológia Kutatócsoport kutatócsoport-vezetője.
https://hellobaby.hu/egeszseges-taplalkozas/
Kuruc.info – 2021. április 1.
Történetek a kórságokról, oltásokról
Világszerte kutatják ezt is, bár a sajtóban ennek messze-messze nincs olyan lenyomata, mint a
vírusvakcina-fejlesztéseknek, de egyébként Magyarország ebben speciel élen jár, az ELTE és a Richter
közös munkájával. (Ahogy az Astra-Zeneca vakcinát is egy gyógyszergyár (pontosabban kettő) és egy

egyetem (nem is akármelyik) fejlesztette együtt.)
https://kuruc.info/r/9/226534/
Travelo.hu – 2021. április 1.
Parkok, arborétumok színes virágaival és méhdöngicséléssel érkezik az április
A legutóbbi hírek szerint március 11-én ismét kinyithatott a budapesti ELTE Füvészkert, de csak a
szabadtéri területei látogathatók, az üvegházak továbbra is zárva tartanak.
https://www.travelo.hu/tura/20210330-magyaorszag-erdok-mezok-parkok-jon-a-tavaszlehetosegek.html
Innoteka.hu – 2021. március 1.
Meglett az Odderon részecske
A Wigner Fizikai Kutatóközpont, a MATE Műszaki Intézet, a svédországi Lundi Egyetem és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem kutatói a rangos European Physical Journal, az EPJ C kötetében közölték
páratlan felfedezésüket.
https://www.innoteka.hu/cikk/meglett_az_odderon_reszecske.2240.html
Innoteka.hu – 2021. április 1.
Új híd a Mosoni-dunán
Az ELTE és az Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet szakértői közreműködésével „kérészvédő
fénysorompó” kerül a hídtest alsó felületére. A világítótestek a víz felületét világítják a kérészek
számára vonzó, nagy teljesítményű fénnyel, így csak kis részük repül a hídpálya fölé, rajzásuk
látványossággá válik a vízfelület felett.
https://www.innoteka.hu/cikk/uj_hid_a_mosoni-dunan.2248.html
Origo – 2021. április 1.
Egy ritka betegség megértéséhez járultak hozzá magyar kutatók
Az ELTE vezetésével egy nemzetközi együttműködésben a kutatók új modellállatot hoztak létre, egy
olyan ritka, genetikai betegség vizsgálatához, ami 40-50 éves korra vaksághoz is vezethet.
https://www.origo.hu/tudomany/20210401-egy-ritka-meszesedesi-betegseg-megertesehez-jarultakhozza.html
Megjelent még: 24.hu – Szimpatika.hu
Mérce.hu – 2021. április 1.
Országos egyetemi sztrájkot hirdettek a modellváltás ellen tiltakozó hallgatók és oktatók
Az infosztrájkról beszámoló közleményt az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és
Filmművészeti Egyetem szabad egyetemi polgárainak nevében írták alá.
https://merce.hu/2021/04/01/orszagos-egyetemi-sztrajkot-hirdettek-a-modellvaltas-ellen-tiltakozohallgatok-es-oktatok/
Megjelent még: 444.hu – Eduline.hu – Szakszervezetek.hu
HVG – 2021. április 2.
Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek
A törvényjavaslat az összes átalakított intézményt átsorolja a magánegyetemek közé, államiként az
eleve külön kezelt Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kívül csak a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem marad meg.

https://hvg.hu/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek
Megjelent még: 24.hu
Alföldi Régió Magazin – 2021. április 2.
Az AOSZ sajtóközleménye a 2021. évi Autizmus Világnapjára
Az AOSZ és az ELTE Szakmódszertani Kutatócsoport szakértői közösen, egy hazai fejlesztéssel, a DATA
szoftverrendszerrel segíti, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a környezetet és autista társainkat a
társadalmi részvételen alapuló méltó élet megéléséhez.
https://alfoldiregiomagazin.hu/2021/04/az-aosz-sajtokozlemenye-a-2021-evi-autizmus-vilagnapjara/
Megjelent még: Kanizsaujsag.hu – Vehir.hu
Székely Hírmondó – 2021. április 2.
„A gimi, gimi ilyen volt…”
Kezdődhet az új, szavak, szókapcsolatok, betűkombinációk, különös ikonok, emojik, szövegek stb.
keresése, azzal a céllal, hogy szótárba foglaljuk őket. Kár lenne nem leírni, rögzíteni, nem elmenteni
egy újabb szótárba, hogy a virtuális világból könyvbe mentsük el az utókor számára. Munkánkat
támogatja a Domus Hungarica Alapítvány, a Nyelvünk és Kultúránk folyóirat, dr. Balázs Géza, az ELTE
professzora és az Anyanyelvápolók Szövetsége.
https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/a-gimi-gimi-ilyen-volt/
168 Óra – 2021. április 2.
Akár normává is válhat Európában a négynapos munkahét
Antal Miklós humánökológus, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió kutatócsoportjának tagja a munkaidőcsökkentés megvalósíthatóságát és hatásait vizsgálja európai kontextusban. Szerinte kevés fontosabb
kérdés van annál, mint hogy mennyit dolgozunk és mennyit fogyasztunk.
https://168.hu/itthon/akar-normava-is-valhat-europaban-a-negynapos-munkahet-201824
Jelen Média – 2021. április 2.
A Mester és Margarita, a könyv, amihez mindig visszatérünk
Hetényi Zsuzsa Szépíró-díjas irodalomtörténésszel, műfordítóval, esszéistával, az ELTE professzorával,
a XX. századi orosz próza kutatójával beszélgettünk.
https://jelen.media/podcast/a-mester-es-margarita-a-konyv-amihez-mindig-visszaterunk-1587
Hamu és Gyémánt – 2021. április 2.
A húsvétot is átvészelhetjük valahogy, ha van miért élni ─ interjú
Kőváry Zoltán klinikai szakpszichológus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pszichológiai és
Pedagógiai Karának, azon belül a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének habilitált docense.
https://hamuesgyemant.hu/kivancsi/szellem/koronavirus-kovary-zoltan-husvetinterju/jarvanyhelyzet
24.hu – 2021. április 2.
Ezért lehetett rücskös a magyar dinó képe
Az ELTE Őslénytani Tanszék és a kanadai Guelph-i Egyetem munkatársai most a páncélos
dinoszauruszok koponyáján látható igen változatos csontkinövéseket vizsgálták. Ehhez kifejezetten
gazdag leletanyagot nyújt a bakonyi dinoszaurusz-lelőhelyről előkerült páncélos dinoszaurusz, a
Hungarosaurus vizsgálata.
https://24.hu/tudomany/2021/04/02/dino-dinoszaurusz-hungarosaurus/
Megjelent még: Innoportal.hu
Index – 2021. április 2.
Kipróbáltuk a Szilícium-völgy milliárdosainak boldogságkúráját, a dopaminböjtöt

„Nem is értem, hogy a dopaminböjt miért dopaminböjt; attól, hogy heti egyszer elmegyek sétálni,
vagy hogy négy óráig nem nézek telefont, nem nagyon látom a dopamin szerepét” – válaszolta dr.
Cserjési Renáta, az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék adjunktusa, mikor megkérdeztem, hogy mi
értelme ennek a böjtnek.
https://telex.hu/tech/2021/04/02/dopaminbojt-szilicium-volgy-cameron-sepah-emberkiserlet
Képmás.hu – 2021. április 3.
Dér Katalin: „Nem félek, mert az erő, a józanság és a szeretet lelkét kaptam”
Hiába tanított hosszú évek óta az ELTE-n latin nyelvet, ókori irodalmat, római jogot és
vallástörténetet, állandó félelmek és kétségek gyötörték munkája kapcsán: tartott a tanítástól, a
diákok reakcióitól, még az a gondolat is felmerült benne, hogy hogy nem elég „jó” ahhoz, hogy az
ország egyik legerősebb egyetemén oktasson.
https://kepmas.hu/hu/der-katalin-nem-felek-mert-az-ero-jozansag-es-szeretet-lelket-kaptam
Népszava – 2021. április 3.
„Nem tervezhetünk felszabadultan nyaralást”
Jelentős lépés lesz, ha sikerül kifejleszteni azt a spray-t, ami akadályozza a vírus elszaporodását a
felső légutakban – mondja Erdei Anna Széchenyi-díjas immunológus, az ELTE Immunológiai
Tanszékének oktatója.
https://nepszava.hu/3115111_nem-tervezhetunk-felszabadultan-nyaralast
Megjelent még: Index – Olkt.net – Pécsaktuál.hu – Magyar Narancs – Napi.hu - Hellodelsomogy.hu –
Pénzcentrum.hu – Hírklikk.hu - Infoesztergom.hu – Weborvos.hu
Librarius.hu – 2021. április 3.
Irodalmi mű született Lovász László matematikai Nobel-díjának tiszteletére
Lovász Lászlónak, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, az ELTE
nyugalmazott egyetemi tanárának, az MTA volt elnökének és az izraeli Avi Wigdersonnak, a
princetoni Fejlett Tanulmányok Intézete munkatársának ítélte oda 2021-ben az Abel-díjat a Norvég
Tudományos Akadémia.
https://librarius.hu/2021/04/03/irodalmi-mu-szuletett-lovasz-laszlo-matematikai-nobel-dijanaktiszteletere/
Magyar Nemzet – 2021. április 3.
Vatikáni titkokról tabumentesen
Első magyarként Molnár Antalt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi
Intézetének igazgatóját, az ELTE Történeti Intézetének docensét nevezte ki Ferenc pápa a Pápai
Történettudományi Bizottság tagjává. Az öt évre szóló megbízatás okáról és a teendőkről is kérdeztük
a kutatót.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/gloria-nelkul-9597371/
Magyar Nemzet – 2021. április 3.
Az út végén
Bárdos György, az ELTE biológusa is dolgozott egy ideig a csapattal, majd arra jutott, hogy ezek az
élmények valószínűleg összefűzött emlékképek lehetnek, illetve nem irányított érzékelésből
származó tapasztalatok.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/az-ut-vegen-9597482/
Szabad Európa – 2021. április 3.
Navracsics Tibor a demokráciáról, Pozsgay elvtársról és a jó kormányzásról
Interjú a volt igazságügyi miniszterrel és az Európai Bizottság egyik volt biztosával, aki továbbra is
tanít az ELTE politológián.

https://www.szabadeuropa.hu/a/navracsics-tibor-a-demokraciarol-pozsgay-elvtarsrol-es-a-jokormanyzasrol/31169723.html
Újkor.hu – 2021. április 3.
A tudós Teleki Pál
Bár államtudományból szerzett doktori címet, már jogászévei alatt dolgozott Lóczy Lajos mellett a
budapesti tudományegyetem (mai Eötvös Loránd Tudományegyetem) földrajzi tanszékén.
https://ujkor.hu/content/tudos-teleki-pal
Beol.hu – 2021. április 3.
Harmóniában él a két nyelvvel a csabai Pecsenya Edit
Középfokú tanulmányait Békéscsabán, a szlovák gimnáziumban végezte, majd az ELTE bölcsészeként
szerzett diplomát szlovák–orosz szakon. Kezdetek óta a szlavisztika és a szláv nyelvek szerelmese.
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/harmoniaban-el-a-ket-nyelvvel-a-csabai-pecsenya-edit3826414/
Hirek.sk – 2021. április 3.
Van egy világ, amelyben csak a most létezik
Április másodika az autizmus világnapja, ennek apropóján beszélgettünk Slezák Beatrixszal, aki az
Autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakirányokon végzett gyógypedagógusként az
ELTE Gyógypedagógiai Karán.
https://www.hirek.sk/video/szobeszed/van-egy-vilag-amelyben-csak-a-most-letezik-video
Hír TV – 2021. április 4.
Oktatás a pandémia idején
Van-e visszafordíthatatlan hátránya és vannak-e előnyei a digitális oktatásnak? A stúdióban KáplárKodácsy Kinga, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa.
https://hirtv.hu/global/global-oktatas-a-pandemia-idejen-2519561
Index – 2021. április 4.
Mégsem olyan veszélyes a Covid az idősekre, mint gondoltuk?
Rockenbauer Antal fizikaprofesszor, a BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára, egyben a
Természettudományi Kutatóközpont (TTK) nyugalmazott tudományos tanácsadója ugyanis a
koronavírus elhalálozási adatainak tekintetében azt mondja, a koronavírus-járvány az idősebb, 65 év
feletti korosztályt nem sújtja valójában olyan mértékben, mint ahogy azt általában a közvélekedés
számon tartja.
https://index.hu/gazdasag/2021/04/04/koronavirus-veszelyes-idosek-fiatalok/
Vaol.hu – 2021. április 4.
Dr. Kalocsai Péter fáradhatatlan lokálpatrióta, igazi közéleti ember
Szenvedélyes történetbúvár, fő kutatási területe a dualizmus kora, azon belül az urbanizáció és a
közlekedés története. Egyetemi docens, január 1-je óta az ELTE SEK Történelem Tanszékének
vezetője. Kalocsai Péterrel beszélgettünk.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-kalocsai-peter-faradhatatlan-lokalpatriota-igazikozeleti-ember-4795336/
Kultúra.hu – 2021. április 4.
„Ihletem csak otthon van” – Fekete Ildikó tojásfestővel beszélgettünk
Az ELTE matematika szakán végeztél. Mi a közös nevezője a matematikának és a tojásírásnak? A
geometriai alakzatok, vonatkozások, amelyek logikusan vannak felépítve. A mintákat sok esetben
ceruzával sem kell előrajzolni. Ha az ember néhány tojást elkészít, látja, melyek azok a felosztások,

amelyeket egy bonyolultabb mintához is fel tud használni.
https://kultura.hu/ihletem-csak-otthon-van-fekete-ildiko-tojasfestovel-beszelgettunk/
Neokohn – 2021. április 4.
Spiró György 75 éves
Az ELTE magyar-filozófia szakára jelentkezett, de átirányították magyar-orosz szakra. 1978-tól 2008as nyugdíjazásáig az ELTE tanára volt, előbb a Világirodalmi, majd 1991-től az Esztétika és
Kommunikáció Tanszéken.
https://neokohn.hu/2021/04/04/spiro-gyorgy-75-eves/
Megjelent még: Kultúra.hu – Deszkavízió.hu
Feol.hu – 2021. április 5.
Hucul lovak és peckes szarvasok az ukrán hímeseken
Az alcsútdobozi otthonában home office-ban dolgozik a matematikus-informatikus Fekete Ildikó, az
ELTE utolsó éves másoddiplomása, s szoftvertesztelőként dolgozik mellette.
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/hucul-lovak-es-peckes-szarvasok-az-ukran-himeseken4817815/
Újkor.hu – 2021. április 5.
Tündérsakk – A trianoni döntés hatása a magyar közlekedésre
Kalocsai Péter (ELTE- Savaria Egyetemi Központ) A trianoni béke hatása Vas vármegye közlekedésére
című munkájában korábbi kutatási eredményeit egészíti ki és kísérletet tesz egy panorámakép
megalkotására a dualizmus kori Vas vármegyében elérhető közlekedési és áruszállítási alternatívák
ismertetésével.
https://ujkor.hu/content/gazdasag-es-tarsadalom-kozlekedes-tukreben-trianon
Magyar Kurír – 2021. április 5.
Aki végre próféta lehet a saját hazájában – Prokopp Mária Széchenyi-díjat kapott
„A CIHA (Comité International d'Histoire de l'Art) kongresszus nagy sikere után kinevezést kaptam az
ELTE BTK Művészettörténeti Tanszékére. Lényegében a mai napig is ott vagyok, immár professor
emeritaként. Ötven éve tanítom a középkori magyar és egyetemes művészettörténetet.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/aki-vegre-profeta-lehet-sajat-hazajaban-prokopp-mariaszechenyi-dijat-kapott
Nyugat.hu – 2021. április 5.
Olvasóink nem biztosak abban, hogy Szombathely lenne az ország legboldogabb városa
Másfél hete írtunk az ELTE Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja közel egy éven át végzett
kutatásának eredményről, amiben megállapították, hogy Magyarországon Szombathely a
legboldogabb város. A cikk eléggé megosztotta olvasóinkat, érkezett egyetértő és az állítással
vitatkozó hozzászólás is.
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathely_legboldogabb_szavazas_eredmeny
Travelo.hu – 2021. április 5.
Még beszállhatunk a Füvészkert nagy jótékonysági árverésébe
Még a mai napon, április 5-én 20 óráig be lehet szállni az ELTE Fűvészkert jótékonysági árverésének
folyamatába, amit az intézmény azért rendezett meg, hogy a befolyt összegből finanszírozni tudják a
korábban betervezett növényültetési munkákat, többek között a Bazsarózsakertben.
https://www.travelo.hu/csaladbarat/20210405-budapest-elte-fuveszkert-bazsarozsakertfelajanlasok-liciteles.html

168 Óra – 2021. április 5.
Kövér László bélyeggyűjtőket, Áder János éjjeliszekrény-beszerzést támogatott saját
közpénzkeretéből
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kétszer is kapott pénzt karácsonyi élelmiszercsomagokra, összesen
3 milliót, az ELTE Egyetemi Könyvtárának restaurátor-műhelye pedig a régi kódexlapok
megmentéséhez szükséges eszközt vehetett Áder 730 ezres támogatása segítségével.
https://168.hu/itthon/kover-laszlo-belyeggyujtoket-ader-janos-ejjeliszekreny-beszerzest-tamogatottsajat-kozpenzkeretebol-202364
Megjelent még: Népszava – Civilhetes.net – Pesti Hírlap
Magyar Nemzet – 2021. április 5.
Biblia a dohányzóasztalon
Hogyan változik a hitélet járvány idején? A kérdés megválaszolására Ilyefalvi Emese, az MTA-ELTE
Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa vizsgálatot indított
néprajzos tanítványaival rögtön a pandémia kezdetén.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/biblia-a-dohanyzoasztalon-9615053/
444.hu – 2021. április 5.
Egy vödör vízből nézik meg, hogy járt-e a közelben bálna
Székely Dóra az ELTE biológia alapszakos képzése után tengerbiológia mesterszakra ment
Hollandiába, a phd-ját pedig Dániában, a Koppenhágai Egyetemen írja, egy olyan kutatócsoport
tagjaként, amely kifejezetten tengeri emlősökkel foglalkozik.
https://444.hu/2021/04/05/egy-vodorbol-vizbol-nezik-meg-hogy-jart-e-a-kozelben-balna
Eduline.hu – 2021. április 6.
Minden ötödik alapszakosnak meggyűlik a baja a nyelvvizsgával
Az osztatlan szakokon tanulók közül a legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói közül
teljesítették időben a nyelvi elvárásokat, a legkevesebben pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem
diákjai közül.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210406_nyelvi_kovetelmeny_statisztika
Autopro.hu – 2021. április 6.
Új lehetőségeket tartogat a generatív tervezés és a 3D nyomtatás kombinációja
A 3D nyomtatás és a tervezői munkát megkönnyítő szoftverek együttes alkalmazásában rejlő
lehetőségek demonstrálása céljából végeztek kísérletet az ELTE-hez tartozó Savaria Műszak
Intézetben. Cikkünkben a kísérlet „Generatív tervezés kombinálása 3D nyomtatással” című leírását
közöljük.
https://autopro.hu/gyartosor/uj-lehetosegeket-tartogat-a-generativ-tervezes-es-a-3d-nyomtataskombinacioja/487123
Origo – 2021. április 6.
A madarak énekét befolyásolhatja a szociális környezet
Az ELTE Viselkedésökológiai Csoport és az ÖK ÖBI Evolúciós Ökológia Kutatócsoportja a 2000-es évek
eleje óta vizsgálja az örvös légykapók énekét egy pilisi madárodútelepen. A légykapó hímek április
közepén érkeznek meg a területre, ahol odút foglalnak, majd énekelni kezdenek, hogy odavonzzák a
tojókat, illetve hogy elriasszák a rivális hímeket.
https://www.origo.hu/tudomany/20210406-az-ok-kutatoi-igazoltak-hogy-a-szocialis-kornyezetjellegzetessegei-befolyasoljak-az-orvos-legykapok.html
Megjelent még: MTI – Webradio.hu – Hír.ma – feol.hu - nool.hu - veol.hu - zaol.hu - beol.hu -

sonline.hu - vaol.hu - boon.hu - duol.hu - bama.hu - szoljon.hu - baon.hu - kisalfold.hu - delmagyar.hu
- heol.hu - szon.hu - haon.hu - teol.hu - kemma.hu - bumm.sk – forestpress.hu
Qubit.hu – 2021. április 6.
Növényi gént fedeztek fel egy kártevő rovar genomjában
„A bonyolultabb testfelépítésű eukariótákban nagyon-nagyon ritka horizontális géntranszfer (HGT)
jelenségével állunk szemben, aminek révén két nagyon távoli csoportból nem szaporodás útján kerül
át egy gén. Nevezhetjük ezt »természetes GMO-nak« is, annál is inkább, hogy pontosan az” – írja a
criticalbiomass.hu-n megjelent kutatási ismertetőjében Varga Máté genetikus, az ELTE TTK Genetikai
Tanszékének docense.
https://qubit.hu/2021/04/06/novenyi-gent-fedeztek-fel-egy-kartevo-rovar-genomjaban
Unilife.hu – 2021. április 6.
Hallgatók a nagyvilágban: Portugália
Dóri az Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan angol-német tanár szakos hallgatója. A
2019/2020-as tanév tavaszi félévét Portugáliában, az Universidade NOVA de Lisboa-on töltötte.
https://unilife.hu/egyetem/20210406-kulfold-reszkepzes-ersmus-portugalia-lehetoseg.html
HVG – 2021. április 6.
Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak
Ezek az ellentmondások áthatják az egész post-truth korszakot – mondja Krekó Péter
szociálpszichológus, a Political Capital elemző intézet igazgatója, az ELTE docense.
https://hvg.hu/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhe
t
Wmn.hu – 2021. április 6.
Tanítanék! Vagy mégsem? – A tanárképzés érzelmi hullámvasútja
Arról határozott véleményem volt, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Karán palléroznám az
elmémet, lehetőleg már másnaptól. Lenyűgöztek az épületek, a campus hangulata pont olyan volt,
amilyennek gyerekként a Roxfortot képzeltem.
https://wmn.hu/wmn-life/54817-tanitanek-vagy-megsem--a-tanarkepzes-erzelmi-hullamvasutja
InfoRádió – 2021. április 6.
Hatalmas gazdasági csomagot jelentette be Joe Biden
Az Amerikai Egyesült Államok infrastruktúráját a republikánusok szerint is fel kell újítani. 2016-ban az
előző elnöknek, Donald Trumpnak is volt erre egy 1000 milliárd dolláros terve - mondta az
Inforádióban Magyarics Tamás, az ELTE tanára.
InfoRádió „Mérleg”, 09:45
Éva Magazin – 2021. április 6.
Elhunyt a magyar tehetséggondozás meghatározó alakja
Dr. Herskovits Mária betegsége ellenére mindvégig aktívan dolgozott, még a 2019-es tanévben is
oktatott az ELTE-n.
https://www.evamagazin.hu/elhunyt-a-magyar-tehetseggondozas-nagy-alakja-138653
Világgazdaság – 2021. április 7.
Nagyot javulhat a közösségi közlekedés
Több mint kétszáz fejlesztési projekt szerepel a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt., valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. idei közbeszerzési tervében. Az
ELTE Lágymányos Déli tömb új épületszárnnyal bővül, az Állatorvostudományi Egyetemet pedig

felújítják.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal.
Nógrád Megyei Hírlap – 2021. április 7.
Szomorkodik a megye
Idén hatodik alkalommal készült el az egész országot bemutató boldogságtérkép. A tavalyi kutatás
szerint Nógrád az egyik legszomorúbb megye volt az országban, amely a 2020–21-es vizsgálat során
sem változott. Sőt, Salgótarjánban az előző felméréshez képest is romlott a helyzet. A
boldogságprojektet az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja – a Jobb Veled a Világ Alapítvány
támogatásával – készíti el évről évre, amelyben azt vizsgálják, hogy hogyan változik a magyar lakosság
boldogság és globális jóllétszintje.
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal
Somogyi Néplap – 2021. április 7.
A falvakban élőket kevésbé nyomasztja a koronavírus
Minimálisan csökkent az emberek jóllétének szintje az elmúlt egy évben a 2019-ben mérthez képest,
bár Somogy azon megyék közé tartozik, ahol boldogtalanabbnak érzik magukat az emberek, derült ki
az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoport és a Jobb Veled a Világ Alapítvány által elkészített, új
boldogságtérképből.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
Új Néplap – 2021. április 7.
Jó képet fest rólunk a boldogságtérkép
Idén is elkészült a mögöttünk álló egy év alapján az a térkép, amely megmutatja, mennyire vagyunk
boldogok megyei vagy akár régiós szinten. Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja, a Jobb
Veled a Világ Alapítvánnyal és a Pozitív Pedagógia és Nevelés Programmal közösen közel tizenegyezer
nőt és férﬁt kérdezett meg.
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal
Tudománypláza – 2021, április 7.
Új generációs fertőtlenítő robot
Az ELTE-Soft Kft. és az Európai Tudásközpont Kft. most ViroFighter néven új generációs, intelligens
fertőtlenítő robotot fejlesztett ki az ELTE oktatóinak és hallgatóinak közreműködésével. Az új
generációs fertőtlenítő robot a közösen üzemeltetett mechatronikai laborban született.
https://tudomanyplaza.hu/uj-generacios-fertotlenito-robot/

