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Computer World – 2021. április 7. 

Az ELTE-n találkoztak az informatikatudomány fiatal szakértői 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekciójának idén az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara virtuális térben adott otthont. 

https://computerworld.hu/karrier/az-elte-n-talalkoztak-az-informatikatudomany-fiatal-szakertoi-

292705.html 

Megjelent még: Prím Online – Magyar Nemzet – Unilife.hu 

Klubrádió – 2021. április 7. 

Önreprezentáció filmeken keresztül 

A CEU és az ELTE professzorai és szakértői hosszú ideje a kisebbségek elfogadását és "félreismerését" 

vizsgálják néhány európai országban. Azt próbálják feltárni, hogy a különböző kisebbségek milyen 

mértékben érzik, vagy épp nem érzik, hogy a többségi társadalom a nemzet részének tekinti őket. 

https://www.klubradio.hu/hirek/onreprezentacio-filmeken-keresztul-117123 

Sulilife.hu – 2021. április 7. 

Mivel fordulhatunk iskolapszichológushoz? 

Pályaválasztási nehézségek, szerelmi bánat, rossz jegyek? Naponta látod az iskolapszichológust a 

folyosón, de nem tudod, mikor és milyen problémával keresheted fel? N. Kollár Katalin, az ELTE PPK 

c. egyetemi tanára szerint az iskolapszichológus célzottan tud segítséget nyújtani a diákok 

életvezetési problémáiban. 

https://sulilife.hu/mileszek/20210407-mivel-fordulhatsz-iskolapszichologushoz.html 

Travelo.hu - 2021. április 7. 

Régi útleírásokat és térképkülönlegességeket is láthatunk a Földrajz Éjszakáján 

A Facebook-on és a YouTube-on keresztül elérhető programok között megtaláljuk többek között az 

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Virtuális könyvtártúráját , amibe pénteken 12 órától 

kapcsolódhatunk be. 

https://www.travelo.hu/budapest/20210407-foldrajz-ejszakaja-nemzetkozi-programsorozat-online-

programok.html 

Megjelent még: MTI - haon.hu - budakeszihirado.hu - jaszberenyhirado.hu - szentendrehirado.hu - 

tatabanyahirado.hu – vaol.hu – budaorsiinfo.hu – Orientpress.hu – Magyar Nemzet 

Unilife.hu - 2021. április 7. 

Felvételi 2021 adatok: ennyit kereshetsz a sztárszakokkal 

Míg az alap bölcsészettudományi fizetés havi bruttó 284 ezer forint, addig ez pszichológián 274 ezer 

forint. A legtöbbet az ELTE-n kereshetik 308-ezerrel.  

https://unilife.hu/penzugyek/20210407-felveteli-2021-adatok-ennyit-kereshetsz-a-

sztarszakokkal.html 

Megjelent még: Magyar Nemzet 

Nlc.hu – 2021. április 8. 

„A drogmentes ország képe illúzió” 

A felméréssel és a hazai droghelyzettel kapcsolatban a magyar adatfelvételt vezető Dr. Demetrovics 

Zsolttal, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének professzorával beszélgettünk. 
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https://computerworld.hu/karrier/az-elte-n-talalkoztak-az-informatikatudomany-fiatal-szakertoi-292705.html
https://www.klubradio.hu/hirek/onreprezentacio-filmeken-keresztul-117123
https://sulilife.hu/mileszek/20210407-mivel-fordulhatsz-iskolapszichologushoz.html
https://www.travelo.hu/budapest/20210407-foldrajz-ejszakaja-nemzetkozi-programsorozat-online-programok.html
https://www.travelo.hu/budapest/20210407-foldrajz-ejszakaja-nemzetkozi-programsorozat-online-programok.html
https://unilife.hu/penzugyek/20210407-felveteli-2021-adatok-ennyit-kereshetsz-a-sztarszakokkal.html
https://unilife.hu/penzugyek/20210407-felveteli-2021-adatok-ennyit-kereshetsz-a-sztarszakokkal.html


https://nlc.hu/egeszseg/20210408/demetrovics-zsolt-emcdd-drog-kabitoszer-felmeres-kutatas-

interju/ 

Nyugat.hu – 2021. április 8. 

Átfogó ipari és környezetvédelmi fejlesztésekre készül Szombathely 

A teljesség igénye nélkül Bokányi Adrienn felsorolt néhány konkrét projektelemet: gyártásszimulációs 

központ létrehozása, duális szakképző központ megalapítása, az ELTE-vel közösen egy digitális 

módszertani intézet létrehozása. 

https://www.nyugat.hu/cikk/grandiozus_ipari_es_kornyezetvedelmi_fejlesztesekre_keszulunk 

Világgazdaság – 2021. április 8. 

Két magyar is helyet kapott a legtehetségesebb fiatalok Forbes listáján 

Mészáros Dávid, aki a Smartkas nevű agrártech startup alapító-ügyvezetője, gyártóipar kategóriában 

került a listára. A cég Hollandiában működik és Dávid is régóta külföldön tanul és dolgozik, de első 

jogi diplomáját az ELTE-n szerezte. 

https://www.vg.hu/gazdasag/innovacio/ket-magyar-is-helyet-kapott-a-legtehetsegesebb-fiatalok-

forbes-listajan-3669565/ 

Tudás.hu – 2021. április 8. 

Különleges adatbázist hoztak létre magyar költők életművéből az ELTE kutatói 

A vasárnapi Költészet Napja előtt a versek rímeit, ritmusait és más rejtett tulajdonságait feltáró, 

szabad hozzáférésű adatbázisról kérdezzük Palkó Gábort, az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék 

egyetemi docensét. 

https://tudas.hu/kulonleges-adatbazist-hoztak-letre-magyar-koltok-eletmuvebol-az-elte-kutatoi/ 

Megjelent még: MTI - Rakéta.hu – Webradio.hu – hír.ma – Dehir.hu – Kultúra.hu – Napiujsag.hu – 

Heol.hu – haon.hu – Boon.hu – Kemma.hu – Kisalfold.hu – teol.hu – beol.hu – zaol.hu – nool.hu – 

duol.hu – veol.hu – baon.hu – sonline.hu – delmagyar.hu – szoljon.hu – bama.hu – vaol.hu – feol.hu – 

szon.hu – Minuszos.hu – Fidelio.hu – Pesti Hírlap – Rádió1 

Magyar Nemzet – 2021. április 8. 

Hallgatói beszélgetés arról, hogy milyen az élet Portugáliában 

Dóri az Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan angol-német tanár szakos hallgatója. A 

2019/2020-as tanév tavaszi félévét Portugália országában, az Universidade NOVA de Lisboa-on 

töltötte. 

https://magyarnemzet.hu/unilife/portugalia-hallgatok-a-nagyvilagban-9630248/ 

Civilhetes.net - 2021. április 8. 

Elhunyt Lugosi Győző 

Lugosi Győző történész, az ELTE nyugalmazott docense 69 éves korában elhunyt. Ember feletti 

munkát végzett, meggyőződésből, odaadásból, nem csak a hitt a Tőkén túl világban, hanem már a 

jelenben is megvalósította. 

https://www.civilhetes.net/elhunyt-lugosi-gyozo 

Dailynewshungary.com - 2021. április 8. 

ViroFighter: Hungarian disinfection robot built to combat the coronavirus 

The intelligent robot was developed by the European Knowledge Centre in cooperation with ELTE-

Soft, a non-profit owned by Eötvös Loránd University. Over 6 months of work has gone into its 

design, and the process is not over yet: its imaging system is currently undergoing further 

improvement. “Our area of expertise is artificial intelligence and robot technology. 

https://dailynewshungary.com/virofighter-hungarian-disinfection-robot-built-to-combat-the-
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coronavirus/ 

Megjelent még: baon.hu – Weborvos.hu 

Index - 2021. április 8. 

Vakcina nélkül többször fordul elő vérrögképződés, mint oltás után 

Amelyik oltóanyag Magyarországon elérhető, az biztonságos és hatékony – mondta Kacskovics Imre 

immunológus, az ELTE Immunológiai Tanszékének tanszékvezető professzora a Kossuth Rádió 

csütörtök reggeli műsorában. 

https://index.hu/belfold/2021/04/08/koronavirus-magyarorszagon-vakcina-kacsovics-imre-oltas-

jarvany-oltoanyag/ 

Megjelent még: Híradó.hu  

IT Business – 2021. április 8. 

Felsőoktatás digitalizálva! Hogyan lépte meg az ELTE a digitalizációs kihívásokat? 

Ritter Dávid az ELTE informatikai igazgatója beszélgetésünk során megmutatta, hogy a jövő egyeteme 

már közel van. 

https://itbusiness.hu/technology/podcast/vendeg-podcast/felsooktatas-digitalizalva-hogyan-lepte-

meg-az-elte-a-digitalizacios-kihivasokat--ritter-david-az-elte-informatikai-igazgatoja 

Mandiner.hu – 2021- április 8. 

Fleck az ellenzék egyszerű többsége esetén is alkotmányozna, ebbe pedig bevonná a Fidesz-

szavazókat is 

Az ELTE tanára szerint az elmúlt tíz év „weimari típusú tapasztalata”, hogy demokratikus 

felhatalmazással, nagyon erős autoriter akarattal és populista ideológiával elég gyorsan fel lehet 

számolni a demokráciát. 

https://mandiner.hu/cikk/20210408_fleck_az_ellenzek_egyszeru_tobbsege_eseten_is_alkotmanyoz

na_ebbe_pedig_bevonna_a_fidesz_szavazokat_is 

Nool.hu – 2021. április 8. 

Egyre boldogtalanabbul élnek a Nógrád megyeiek, Tarján a legbúsabb város 

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. 

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyre-boldogtalanabbul-elnek-a-nograd-megyeiek-

tarjan-a-legbusabb-varos-3889858 

Frisss.hu – 2021. április 8. 

Mindenki pszichológus akar lenni? – Ötödével több a jelentkező az ELTE SEK-en 

Melyek a slágerszakok, és melyek a „meglepetésszakok”? Mire tanította meg az egyetem vezetését a 

pandémia, és mit profitálhatnak hosszú távon az alkalmazkodásból? Ezekről kérdeztük Lenkai Nóra 

rektori biztost. 

https://www.frisss.hu/aktualis/mindenki-pszichologus-akar-lenni--otodevel-tobb-a-jelentkezo-az-

elte-sek-en 

Eduline.hu – 2021. április 9. 

Csak Budapesten maradnak állami egyetemek: ilyen lesz a felsőoktatás térképe szeptembertől 

A 64 magyarországi felsőoktatási intézmény közül mindössze hat – a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös József 

Főiskola – marad állami kézben. 
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https://eduline.hu/felsooktatas/20210409_alapitvanyi_egyetemek_elfogytak_az_allami_egyetemek 

Megjelent még: 444.hu – Klubrádió – Szakszervezetek.hu  

Rakéta.hu - 2021. április 9. 

Az E-sport lehet a pandémia egyik nagy nyertese 

Jelentősen nőtt az e-sport népszerűsége a járványhelyzetben, de a hagyományos sportok területén is 

egyre elterjedtebbek a virtuális tartalmak – hangzott el az ELTE PPK szombathelyi Sporttudományi 

Intézetének online Sportszakmai Napján. 

https://raketa.hu/az-e-sport-lehet-a-pandemia-egyik-nagy-nyertese 

Marie Claire – 2021. április 9. 

Szociális munkások a koronavírus idején 

„Hogy az átlag magyar ember mit tud a szociális munkáról és a szociális munkásról, arra a legszebb 

példa egy néhány évvel ezelőtti kisfilm, amit az ELTE szociális munkás hallgatói készítettek. 

https://marieclaire.hu/riporter/2021/04/09/szocialis-dolgozok-covid-oltas/ 

Kultúra.hu – 2021. április 9. 

Pénteki kultúrrandi Kőrösi Máté dokumentumfilm-rendezővel 

Aztán felvettek az ELTE szabadbölcsészeti szakára, ahol felvettem filmes órákat is. Már film 

szakirányosként, húszévesen fogtam először kamerát a kezemben, és egy mini-dv kazettás kamerára 

leforgattam az első filmemet. 

https://kultura.hu/penteki-kulturrandi-korosi-mate-dokumentumfilm-rendezovel/ 

Hírek.sk – 2021- április 9. 

Logopédia határok nélkül 

A fiatal logopédus tavaly szerezte meg a diplomáját az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 

logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon. Jelenleg Magyarországon tartózkodik, de a 

tervek szerint visszatér szülőföldjére, hiszen, mint mondja, a szíve visszahúzza, és itt van rá szükség. 

https://www.hirek.sk/tajaink/logopedia-hatarok-nelkul 

Kanizsaújság.hu – 2021. április 9. 

Zala megye jóllét szintje a 12., mentális egészsége a 10., megküzdési kapacitása az 5. az országban 

A lakosság szempontjából ez egy pozitív fejlemény, hogy itt a lakosok eredményesebben küzdenek 

meg a járványhelyzettel – nyilatkozta Oláh Attila, az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoport 

vezetője. 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202104/zala-megye-jollet-szintje-a-12-mentalis-egeszsege-a-10-

megkuzdesi-kapacitasa-az-5-az 

Azonnali.hu – 2021. április 10. 

Miért nem érdemes foglalkozni a hazai közélettel? 

Érdekes módon, amikor három évvel ezelőtt szintén történt egy feljelentés egy hazai egyetemen, 

Bódi Ábel, a becsület és tisztesség felkent őre egy árva szót sem szólt. Az akkori feljelentő Zelenka 

Dóra, a Pesti TV jelenlegi műsorvezetője volt, aki azt sérelmezte, hogy az ELTE Bölcsészettudományi 

Karán az egyik baloldali tanára politikai megjegyzéseket tett az előadásain. 

http://azonnali.hu/cikk/20210410_miert-nem-erdemes-foglalkozni-a-hazai-kozelettel 

Gamestar.hu – 2021. április 10. 

Sokat mesél el a személyiségedről, ahogy játszol 

Az ELTE Pszichológiai Intézete a GameStar csapatának segítségével ismét nagyszabású kutatást 

végzett a játékosok motivációjáról, illetve arról, mit árul el ez személyiségünkről. 

https://www.gamestar.hu/extralife/sokat-mesel-el-a-szemelyisegedrol-ahogy-jatszol-289916.html 
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Telex – 2021. április 11. 

A 21. század egyik legnagyobb és legsúlyosabb vulkánkitörése zajlik 

Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, intézetigazgató egyetemi tanár, 

kutatócsoport-vezető (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai tanszék, 

MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport). 

https://telex.hu/kulfold/2021/04/11/saint-vincent-vulkankitores-la-soufriere 

Megjelent még: Klubrádió 

Mérce.hu – 2021. április 11. 

Hegel – Marx – Freud 

József Attila 1936-ban írott tanulmányát félbehagyta. A szövegnek – a vázlatos volta miatt – több 

változata ismert. A Tett a Szép Szóban megjelent változatot közölte újra. Olvasóink figyelmébe 

ajánljuk az ELTE honlapján megtalálható, lábjegyzetekkel ellátott szöveget, valamint az ELTE aloldalán 

taláható, a kézirat kiegészítéseit és jegyzeteit is tartalmazó szövegváltozatot. 

https://tett.merce.hu/2021/04/11/hegel-marx-freud/ 

Úgytudjuk.hu – 2021. április 11. 

Csak idő kérdése, hogy újra pipáljon a Ság-hegy 

Arra kerestük a választ, milyen folyamat idézhette elő térségünk alatt az elmúlt 1,5 millió–100 ezer 

évben a vulkánkitöréseket. Ezek ugyanis jelenleg is fennállhatnak, ami akár újabb vulkáni 

tevékenységhez vezethet - fejtette ki Harangi Szabolcs, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport 

vezetője, a friss tanulmány egyik szerzője. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-04-11_csak-ido-kerdese-hogy-ujra-pipaljon-a-sag-hegy 

Index – 2021. április 11. 

Alvással a Covid ellen 

AZ ELTE PPK alváslaborjában Simor Péter vezetésével nemzetközi kutatócsoport vizsgálta éjszakai 

pihenésünk és a pandémia kapcsolatát új módszertani megközelítéssel. A kérdőíves kutatás 

legizgalmasabb eredménye az alvásminőség és a nappali élmények időbeli összefüggése: a nappali 

tünetek ugyanis nem jósolták meg a következő éjszaka minőségét, ám az alvásminőség előre jelezte a 

másnapi nehézségeket. 

https://index.hu/techtud/2021/04/11/alvassal-a-covid-ellen/ 

Megjelent még: ATV 

Bama.hu – 2021. április 11. 

Még a nehézségek ellenére is boldogabbak a baranyaiak 

Magyarország boldogságtérképét minden évben az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja 

készíti el prof. Oláh Attila irányításával, valamint a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvány 

és Pozitív Pedagógia és Nevelés Program támogatásával. 

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/meg-a-nehezsegek-ellenere-is-boldogabbak-a-

baranyaiak-3702091/ 

Bors Online – 2021. április 11. 

Háromévesek sincsenek, de már hasítanak a világhálón 

Az ALFI nevű, magyar fejlesztésű és anyanyelvű alkalmazást az ELTE Alfa Generáció Laborjában 

fejlesztették, ahol pszichológusok, biológusok és informatikusok dolgoztak azon, hogy ez az app egy 

biztonságos és gyerekbarát fejlesztőjáték legyen a 4-8 éves gyerekek számára. 

https://www.borsonline.hu/aktualis/gyerekek-a-vilaghalon/227920 

Egriügyek.hu – 2021. április 11. 

Kiderítették, mennyivel lettek boldogtalanabbak az egriek a járvány alatt 

https://telex.hu/kulfold/2021/04/11/saint-vincent-vulkankitores-la-soufriere
https://tett.merce.hu/2021/04/11/hegel-marx-freud/
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-04-11_csak-ido-kerdese-hogy-ujra-pipaljon-a-sag-hegy
https://index.hu/techtud/2021/04/11/alvassal-a-covid-ellen/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/meg-a-nehezsegek-ellenere-is-boldogabbak-a-baranyaiak-3702091/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/meg-a-nehezsegek-ellenere-is-boldogabbak-a-baranyaiak-3702091/
https://www.borsonline.hu/aktualis/gyerekek-a-vilaghalon/227920


Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja Oláh Attila professzor 

irányításával, a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvánnyal együttműködve 2020. április 1. és 

a 2021. március 15. között végzett felmérést, amely alapján összeállították a 2020-21-es 

Boldogságtérképet. 

https://egriugyek.hu/eger-ugye/boldogsagterkep-egeszeszeg-eger-heves-megye 

Index - 2021. április 11. 

A vers pofon üt, a költő sztár, vagy pedig kapja be 

Tán kevesen tudják, hogy a kampányt Szabó Balázs, az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszékének az 

irodalmat rendhagyó módszerekkel népszerűsíteni igyekvő oktatója indította el, de hogy ekkorát fut, 

maga se hitte. 

https://index.hu/kultur/2021/04/11/a-vers-pofon-ut-a-kolto-sztar-vagy-pedig-kapja-be/ 

Kultúra.hu – 2021. április 11. 

74 évvel ezelőtt indult az első transzport a Felvidékről 

Április 12-én, hétfőn 14 órától a Rákóczi Szövetség online előadás-sorozatának keretében Horváth 

Attila jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora tart előadást a témáról. 

https://kultura.hu/74-evvel-ezelott-indult-az-elso-transzport-a-felvidekrol/ 

Megjelent még: Bumm.sk 

Eduline.hu – 2021. április 12. 

Sok szülő erre panaszkodik, de nem biztos, hogy tényleg élesebb a verseny a gimnáziumi helyekért 

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium nyolcosztályos képzésére 

idén 273-an, a hatosztályosra pedig 362-en jelentkeztek – tudtuk meg Láng Györgytől, az intézmény 

igazgatójától. 

https://eduline.hu/kozoktatas/20210413_kozepiskolai_felveteli_jelentkezoszam_es_tuljelentkezes 

Magyar Hírlap – 2021. április 12. 

Nagyszombattól a Reáltanoda utcáig 

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár titkait virtuális túrán tárták fel az érdeklődőknek a Földrajz Éjszakán 

– Eötvös Loránd sztereo fényképeiből válogat az intézmény online tárlata. 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210412-nagyszombattol-a-realtanoda-utcaig 

PR Herald – 2021. április 12. 

Az iszlám keletkezése 

Abdul-Fattah Munif magyar-jemeni származású arabista. Egyetemi diplomáját az ELTE BTK Sémi 

Filológia és Arab Tanszékén kapta 2004-ben, PhD fokozatát 2013-ban szerezte arabisztika 

szakterületen, amelyet az ELTE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Nyelvtudományi Doktori Tanácsa ítélt 

meg a sokat publikáló kutatónak, „summa cum laude” minősítéssel. 

https://prherald.hu/az-iszlam-keletkezese/ 

Világgazdaság – 2021. április 12. 

A járvány alatt jelentősen csökkent a nyelvvizsgázók száma 

Az Euroexam nem emelt árat, a 2019-es nyelvvizsgadíjakkal dolgozik, de például a Telc 

nyelvvizsgaközpontjában a B2-es komplex vizsga díja 32 500-ról 35 800 forintra nőtt, az ELTE Origó 

Nyelvi Centrum ötezer forinttal emelte a díjakat az alap-, a közép- és a felsőfokú nyelvvizsgák 

esetében a tavaly januári árakhoz képest, és a Corvinus Nyelvvizsgaközpont is drágított néhány ezer 

forinttal. 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/a-jarvany-alatt-nagyot-csokkent-a-nyelvvizsgazok-szama-

3675844/ 

https://egriugyek.hu/eger-ugye/boldogsagterkep-egeszeszeg-eger-heves-megye
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210412-nagyszombattol-a-realtanoda-utcaig
https://prherald.hu/az-iszlam-keletkezese/
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/a-jarvany-alatt-nagyot-csokkent-a-nyelvvizsgazok-szama-3675844/
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/a-jarvany-alatt-nagyot-csokkent-a-nyelvvizsgazok-szama-3675844/


Index – 2021. április 12. 

A fiatalabbak életét is komolyan veszélyezteti a járvány 

Ferenci Tamás kétségbe vonta azt a megállapításomat, hogy a fiatalabb korosztály halálozási 

kockázata a járvány miatt feleakkora lenne, mint az idősebbeké. (A szerző fizikus, a BME és az ELTE 

címzetes egyetemi tanára.) 

https://index.hu/velemeny/2021/04/12/a-fiatalabbak-eletet-is-komolyan-veszelyezteti-a-jarvany/ 

Index – 2021. április 12. 

Gigantikus szocialista üzenetet értelmeztünk Szombathelyen 

Katona Attila, Vas megye történetét kutató történész (ELTE-BDPK) egyenesen arról mesélt nekünk, 

értetlenség, sőt ellenállás övezte egykor az emlékmű építését. 

https://index.hu/gazdasag/2021/04/12/szombathelyi-felszabaditasi-emlekmu/ 

Index – 2021. április 12. 

Elhunyt Erdei Árpád volt alkotmánybíró 

Aztán negyedéves hallgatóként már órákat tartott a társainak. 1962-ben az Országos Kriminalisztikai 

Intézet munkatársa lett, ahol beleszeretett a szakértői bizonyítás témájába. 1970-ben Király Tibor 

professzor az ELTE büntető eljárásjogi tanszékére csábította adjunktusnak. 

https://index.hu/belfold/2021/04/12/elhunyt-erdei-arpad-volt-alkotmanybiro/ 

Megjelent még: 24.hu - Blikk - Jogászvilág.hu - Ma.hu – Webradio.hu – ATV – HVG – Mandiner.hu - 

Pécs Aktuál – 2021. április 12. 

Boldogabbak vagyunk Baranyában, mint két éve 

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja Prof. Oláh Attila irányításával, a Bagdi Bella vezette 

Jobb Veled a Világ Alapítvány és Pozitív Pedagógia és Nevelés Program támogatásával 2021. március 

20-ra a Boldogság Világnapjára ismét elkészítették Magyarország Boldogságtérképét. 

https://pecsaktual.hu/baranya/boldogabbak-vagyunk-baranyaban-mint-ket-eve/ 

Webrádió.hu – 2021. április 12. 

Klímakutató: sürgősen változtatni kell ember és természet viszonyán 

Bartholy Judit, az ELTE Meteorológiai Tanszékének egyetemi tanára jelezte: Magyarország térségének 

a globális átlaghoz képest sokkal nagyobb a klímaérzékenysége, a globális átlag majdnem 1,5-szerese. 

Ezért óriási jelentősége van a párizsi klímaegyezménynek, s annak, hogy mindenki tartsa szem előtt 

ezt a problémát, ugyanis - mint hangsúlyozta - az emberek nagyban hozzájárulnak a globális 

felmelegedéshez. 

https://webradio.hu/hirek/belfold/klimakutato-surgosen-valtoztatni-kell-ember-es-termeszet-

viszonyan 

Megjelent még: MTI – Híradó.hu – Pesti Srácok – Hír TV – ATV – Blikk – 24.hu – Sonline.hu – vaol.hu – 

duol.hu – szoljon.hu – bama.hu – boon.hu – nool.hu – zaol.hu – kisalfold.hu – baon.hu – beol.hu – 

veol.hu – feol.hu – delmagyar.hu – haon.hu – teol.hu – heol.hu – szon.hu – szon.hu – kemma.hu – 

portfolio.hu – mfor.hu – Világgazdaság – Alternativenergia.hu – Greendex.hu – Hellovidek.hu – 

hazesotthon.co.hu 

Prím Online – 2021. április 12. 

Sulinetwork-díjat kapott Pluhár Zsuzsa 

A díjazottak a szakmai kitüntetés mellett egy kisplasztikát kaptak, amely Szanyi Borbála 

szobrászművész alkotása. A Sulinetwork-díj egyik nyertese Pluhár Zsuzsa az ELTE Informatikai Kar, 

Média- és Oktatásinformatikai Tanszék oktatója. 

http://hirek.prim.hu/cikk/2021/04/12/sulinetwork-dijat_kapott_pluhar_zsuzsa 

Megjelent még: Minuszos.hu 
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Járókelő.hu – 2021. április 12. 

Eltűnt szobor 

Eötvös Lóránd szobra hiányzik a talapzatáról (ELTE - ÁJK épület előtt). 

https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/81370/eltunt-szobor 

Haon.hu – 2021. április 12. 

Kiváló helyezéseket értek el a DEAC cheerleaderei 

A debreceni lányok délelőtt az ELTE Spring Open országos bajnokságon mutathatták be 

koreográfiájukat, amivel a második helyen sikerült végezniük a megérdemelten győztes Eötvös 

Loránd Tudományegyetem együttese mögött. 

https://haon.hu/sport/helyi-sport/kivalo-helyezeseket-ertek-el-a-deac-cheerleaderei-5164138/ 

InfoRádió – 2021. április 12. 

Szakértő az északír zavargásokról: egyik oldal sem ma született bárány 

Zavargások törtek ki Észak-Írországban: a London-párti protestánsok ugyanis attól tartanak, hogy a 

brexit következtében a terület elszakadhat a brit királyságtól. Magyarics Tamás, az ELTE tanára 

szerint, ha nem születik megállapodás, akár a fegyveres összecsapások is kiújulhatnak. 

https://infostart.hu/kulfold/2021/04/12/szakerto-az-eszakir-zavargasokrol-egyik-oldal-sem-ma-

szuletett-barany 

Nlc.hu – 2021. április 12. 

Speciális színező segít az elmélyülésben a leendő szülőknek 

Sári, Márti és Andi hisznek az alulról jövő kezdeményezések erejében, mert egyre több irányból 

tapasztalják a szakma támogatását is. „Nemrég az ELTE-n, az Illyés napok keretében mutattuk be a 

készülő színezőnket és nagyon pozitív volt a fogadtatás a perinatális képzésen résztvevők körében – 

meséli Andi. 

https://nlc.hu/egeszseg/20210412/szinezo-haboritatlan-szules/ 

Agronapló.hu – 2021. április 12. 

Két elismerést is kapott az ATK a 29. Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton 

Az AgroMo egy webalapú, integrált modellezési keretrendszer, amelyet az ATK, az ELTE TTK 

Meteorológiai Tanszéke, illetve az ELKH-hoz tartozó MTA-SZIE Agroökológiai Kutatócsoport közösen 

fejlesztett ki. 

https://agronaplo.hu/hirek/ket-elismerest-is-kapott-az-atk-a-29-magyar-innovacios-nagydij-

palyazaton 

HVG – 2021. április 12. 

Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn 

az oktatás 

A hvg.hu e-mailben megkereste az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 

igazgatóját, aki jelezte, hogy az ügyben nem kíván nyilatkozni, de nem cáfolta az információnkat. 

https://hvg.hu/itthon/20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jele

nleti_oktatas_koronavirus 

Megjelent még: Eduline.hu – 24.hu 

HVG – 2021. április 13. 

Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban rovarirtás miatt ne induljon el az oktatás hétfőn 

Etikailag megkérdőjelezhetőnek nevezte a kancellár az igazgató lépését, aki fertőtlenítést rendelt el 

az intézményben, amivel elodázta volna, hogy hétfőn újrainduljon a jelenléti oktatás a hatosztályos 

gimnázium 7–8. évfolyamán. 

https://hvg.hu/itthon/20210413_elte_apaczai_csere_janos_gyakorlo_gimnazium_koronavirus_fertot
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lenites_jelenleti_oktatas 

Megjelent még: RTL Híradó – ATV - 444.hu – 24.hu – Magyar Narancs – Magyar Hang – NLC – Hírklikk 

– 168 Óra – Telex – Eduline.hu – Index – Nlc.hu – Szeretlekmagyarorszag.hu 

Haon.hu – 2021. április 13. 

Kiderült, milyen eredménnyel szerepel Hajdú-Bihar Magyarország boldogságtérképén 

Immár ötödik alkalommal készítette el Magyarország boldogságtérképét az ELTE PPK Pozitív 

Pszichológia Kutatócsoportja prof. Oláh Attila irányításával, valamint a Bagdi Bella vezette Jobb Veled 

a Világ Alapítvány és Pozitív Pedagógia és Nevelés Program támogatásával. 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kiderult-milyen-eredmennyel-szerepel-hajdu-bihar-

magyarorszag-boldogsagterkepen-5163832/ 

24.hu - 2021. április 13. 

Teljesen megbolondultak az évszakok Magyarországon 

Az egész északi féltekéhez hasonlóan Magyarországon is jelentősen hosszabb lett a nyár az elmúlt 50 

évben – írja Kis Anna, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa a Másfélfokon . 

Az elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján végezték. 

https://24.hu/tudomany/2021/04/13/magyarorszag-klimavaltozas-evszakok-valtozasa/ 

Megjelent még: MTI - Klubrádió – Origo – Magyar hang – 444.hu – Qubit.hu – 168 Óra – Borsonline – 

Ma.hu – Deokrata.hu – ATV – Bevezetem.eu – duol.hu - veol.hu - sonline.hu - kisalfold.hu - nool.hu - 

bama.hu - beol.hu - boon.hu - vaol.hu - zaol.hu - feol.hu - heol.hu - delmagyar.hu - kemma.hu - 

teol.hu - szon.hu - haon.hu - index.hu - vital.hu – Greendex.hu – Jaszberenyhirado.hu – 

Budakeszihirado.hu – Tatabanyahirado.hu – Szentendrehirado.hu – Mandiner.hu – Kaposvarmost.hu 

– Magyar Nemzet – Győrplusz.hu – Hírbalaton.hu – Hellovidek.hu – Karpatinfo.net – Ecolounge.hu – 

Világgazdaság – Alternativenergia.hu – Kanizsaujsag.hu – Qubit.hu 

Haon.hu – 2021. április 13. 

„A színpad minden oldalát behatóan ismerem” 

Később, a zeneakadémiai tanulmányaim után egy teljesen más világ nyílt ki számomra, az ELTE-n 

elvégeztem a kulturális menedzser szakot, ennek köszönhetően jelenleg hozzám tartozik a karon a 

zenei menedzsment tárgy, valamint rendezvényszervezést tanítok a Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakgimnáziumban és a nagyváradi Partiumi Egyetemen. 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-szinpad-minden-oldalat-behatoan-ismerem-5166490/ 

Kossuth Rádió – 2021. április 13. 

Hogyan lehet megőrizni a medvehagyma állományt? 

A magot akkor kell begyűjteni, amikor elvirágzott a növény, és elkezdenek érni – mondta el Orlóci 

László, az ELTE Füvészkert igazgatója. 

Kossuth Rádió – Hajnal-Táj 

Bdpst24.hu – 2021. április 13. 

Kattintásnyira az érettségitől: készülj digitálisan a Korrepeta.hu-val és Gerőcs Lászlóval! 

Az edukációs oldal az országos hírű felkészítőtanár, Gerőcs László, az ELTE Trefort Ágoston 

Gyakorlógimnáziumának matematikatanára vezetésével a digitális oktatás legkorszerűbb eszköztárát 

használva kalauzol el a sikeres vizsgáig. 

https://bdpst24.hu/2021/04/13/kattintasnyira-az-erettsegitol-keszulj-digitalisan-a-korrepeta-hu-val-

es-gerocs-laszloval/ 

Qubit.hu – 2021. április 13. 

Magyar kutatók az öntudat újabb elemét igazolták kutyáknál 

Az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak új eredményei szerint a kutyák (Cannis familiaris) képesek 
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felismerni a testüket, mint akadályt, márpedig ezt a képességet az embereknél az önreprezentáció 

egyik elemi megnyilvánulásának tartják – derül ki a Scientific Reports folyóiratban nemrégiben 

publikált tanulmányukból. 

https://qubit.hu/2021/04/13/magyar-kutatok-az-ontudat-ujabb-elemet-igazoltak-kutyaknal 

Dehir.hu – 2021. április 14. 

Norvégiában élő magyar költő is részt vett a debreceni fesztiválon 

A beszélgetés résztvevői Kulcsár-Szabó Zoltán, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi 

Tanszékének vezetője, valamint Kun Árpád, jelenleg Norvégiában élő költő voltak. A házigazda 

Pogrányi Péter, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár programszervezője volt, a beszélgetést Lapis József 

irodalomtörténész és költő, az Alföld folyóirat szerkesztője moderálta. 

https://www.dehir.hu/kultura/norvegiaban-elo-magyar-kolto-is-reszt-vett-a-debreceni-

fesztivalon/2021/04/14/ 

Média1 – 2021. április 14. 

Elnémulhat az eltés EPER, az Első Pesti Egyetemi Rádió az FM 97 MHz-en 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa formai hibára hivatkozva kizárta az ELTE 

épületéből sugárzó, a tanulást nagy mértékben támogató egyetemi rádiót az eddigi frekvenciájára, a 

Budapest-Belváros-Astoria FM 97,0 MHz-re kiírt pályázatból. 

https://media1.hu/2021/04/14/elnemulhat-az-eltes-eper-az-elso-pesti-egyetemi-radio/ 

Nők Lapja – 2021. április 14. 

Ami nincs a génekben: mit tud az epigenetika? 

A dohányfüstben például rengeteg olyan kémiai anyag van, amely ilyen változást generálhat. De ilyen 

a stressz is, ami jelentős hormonális felfordulást okozhat a testben. Említhetjük továbbá a rossz 

minőségű városi levegőt és a helytelen táplálkozást is, ahogyan egyes méreganyagokat is - mondja 

prof. dr. Vellai Tibor genetikus, az ELTE Genetikai Tanszékének vezetője. 

Nyomtatott megjelenés, 46-47-48. oldal 
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