Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021. április 14-21.
Eseménymenedzser.hu – 2021. április 14.
Életségi: szórakoztató tudománynépszerűsítő program
Az ELTE-n tanítok matekot, de ezen kívül is szívügyem az ismeretterjesztés. Régóta érdekel, hogyan
adhatom át ezt a tudományt egy másfajta megközelítésből, ami jobban felcsigázhatja a laikusokat is –
mondja a MateMorfózis megálmodója, Pintér Gergő.
https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/promociok-akciok/item/29757-eletsegi-szorakoztatotudomanynepszerusito-program-indul-a-matematikarol.html
Megjelent még: HVG – Kidsnews.hu – Eduline – Prím Online – Csaladilap.hu – Életforma.hu Civilhetes.net
Népszava - 2021. április 14.
Elnémulhat az ELTE épületéből sugárzó egyetemi rádió
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa formai hibára hivatkozva kizárta az ELTE
épületéből sugárzó egyetemi rádiót az eddigi frekvenciájára, a Budapest-Belváros-Astoria FM 97,0
MHz-re kiírt pályázatból.
https://nepszava.hu/3116333_elnemulhat-az-elte-epuletebol-sugarzo-egyetemi-radio
Megjelent még: nyugatifeny.hu – Mérce.hu – Telex – Klubrádió – Nők Lapja Cafe
Ittlakunk.hu - 2021. április 14.
Esterházy Péterre és a magyar prózára emlékezik a kerület
Az ELTE Természettudományi Karán diplomázott matematika szakon, számítástechnikai
rendszerszervezőként dolgozott 1978-ig, utána az írást tekintette főfoglalkozásának. Első nagy sikerét
az 1979-ben megjelent Termelési-regény (kisssregény) című művével, a szocreál termelési regény
paródiájával aratta.
https://3.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/210414/lattad-hogy-teleplakatoltak-esterhazy-idezetekkelkeruletet
Karc FM - 2021. április 14.
Az oltás nem automatikus védettség
A koronavírus elleni vakcina beadását követően minimum 10-14 napnak kell eltelnie, hogy az
immunválasz első jelei megmutatkozzanak. Az ELTE Természettudományi Karának dékánja a Karc FM
reggeli hírműsorában elmondta: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első oltást követő minimum
egy hónapban az oltottaknak épp úgy be kell tartaniuk a védekezés alapvető szabályait, mint
korábban.
https://karcfm.hu/2021/04/az-oltas-nem-automatikus-vedettseg-hangolo-2021-04-14/
Frisss.hu – 2021. április 14.
Küszöbön az érettségi – így készül az ezerfős Bolyai
Papp Tiborral, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával
beszélgettünk az idei érettségiről, és arról, hogy hogyan készül a tanév fennmaradó részére egy olyan
intézmény, ahol 12 évfolyamon több mint ezer diák tanul.
https://www.frisss.hu/aktualis/kuszobon-az-erettsegi--igy-keszul-az-ezerfos-bolyai
HVG – 2021. április 14.
Belülről is bírálják a kormány példátlan vagyonkimentését
Ma már könnyebb felsorolni azokat az egyetemeket – ELTE, budapesti Műegyetem, Zeneakadémia,

Képzőművészeti Egyetem –, amelyek állami tulajdonban maradnak, legalábbis a pillanatnyi állás
szerint.
https://hvg.hu/itthon/20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban
Erdo-mezo.hu – 2021. április 15.
Laborpatkányok helyett
Másrészt pedig ha bekövetkezik, hogy háziállataid jobblétre szenderülnek, érdemes elgondolkodnod
a tudományos célú felajánlásukon – például az ELTE Családi Kutya Programjához is fordulhatsz ebben
az esetben.
http://erdo-mezo.hu/2021/04/15/laborpatkanyok-helyett-aprilis-24-a-kiserleti-allatok-napja-nyarigyerektabor/
Szabad Európa – 2021. április 15.
Mit tehetek, ha nem akarom iskolába küldeni a gyerekemet a járvány alatt?
Az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziuma a 7-8. osztályosokat is otthon tartotta volna hétfőtől, arra
hivatkozva, hogy pont akkor lesz fertőtlenítés és rovarirtás az épületben, jobb, ha nem jönnek be a
gyerekek.
https://www.szabadeuropa.hu/a/iskola-nyitas-szulo-tanar-nem-jar-be/31202030.html
Megjelent még: 24.hu
Qubit.hu – 2021. április 15.
A járvány hullámaival együtt változik, mennyire szolidárisak a magyarok az egészségügyi
dolgozókkal
A kutatás két részből állt, egy kvalitatív, interjús kutatásból, valamint egy kvantitatív felmérésből,
amelyet az ELTE Társadalomtudományi Karán végeztek.
https://qubit.hu/2021/04/15/a-jarvany-hullamaival-egyutt-valtozik-mennyire-szolidarisak-amagyarok-az-egeszsegugyi-dolgozokkal
Ujkor.hu – 2021. április 15.
Kutatni, közreadni, tanulni – Megjelent a Credo 2021. évi első száma
Ruzsa György (művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa)
tanulmánya (Az irkutszki evangélikus templom és építésze, Heinrich von Rosen báró) távoli vidékre
kalauzol el bennünket.
https://ujkor.hu/content/kutatni-kozreadni-tanulni-megjelent-credo-2021-evi-elso-szama
Nők Lapja – 2021. április 15.
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.
https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/04/15/nok-lapja-egeszseg-mit-tud-az-epigenetika/
Nool.hu – 2021. április 15.
Okosodhatnak a Nógrád megyei vidéki települések is
Az Interindustria Tudásközpont Alapítvány, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Kassai Műszaki
Egyetem közös projektjének alapkoncepciója, hogy a fenntartható jólét vidéken is elérhető a
legújabb technológiák alkalmazásával.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/okosodhatnak-a-nograd-megyei-videki-telepulesek-is3906373
Megjelent még: Nógrád Megyei Hírlap

Marie Claire – 2021. április 16.
A férfi, aki bejön nekünk: Liu Shaolin Sándor
És mivel minden eshetőségre szeretnél felkészülni, ezért szerepel a terveid között, hogy elvégzed az
ELTE keleti nyelvek és kultúrák szakát?
Pontosan. Már folyékonyan beszélek kínaiul, írni és olvasni nem tudok ezen a nyelven.
https://marieclaire.hu/riporter/2021/04/16/a-ferfi-aki-bejon-nekunk-liu-shaolin-sandor/
Magyar Narancs – 2021. április 16.
Meghalt Lengyel Anna, dramaturg, műfordító
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, majd 1997-bena Színház- és
Filmművészeti Főiskola dramaturg szakján szerezte második diplomáját.
https://magyarnarancs.hu/nekrolog/meghalt-lengyel-anna-dramaturg-mufordito-237680
Megjelent még: MTI - Femcafe.hu – Fidelio.hu – InfoStart.hu – Kultúra-hu – Origo – Webradio.hu –
Híradó.hu – Librarius.hu InfoRádió – 2021. április 16.
Kétféle veszély leselkedik Európára az afganisztáni kivonások miatt
Joe Biden amerikai elnök fő célja, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás huszadik
évfordulójára kivonják az amerikai katonai alakulatokat Afganisztánból – többek között erről is
beszélt InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az ELTE tanára.
https://infostart.hu/belfold/2021/04/15/szakerto-ketfele-veszely-leselkedik-europara-azafganisztani-kivonasok-miatt
Innoportal.hu – 2021. április 16.
A szociális környezet befolyásolja az örvös légykapók énekét
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 és elriasszák a rivális hímeket.
http://www.innoportal.hu/vegre-igazoltak-hogy-a-szocialis-kornyezet-befolyasolja-az-orvoslegykapok-eneket
Délmagyar.hu – 2021. április 16.
Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák díjat
Brassóban zeneiskolában tanult, majd a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-német tanári
alapszakos hallgatója volt – diplomáját 2013-ban szerezte meg -, a mesterképzést viszont már az
ELTE-n végezte esztétikán. Jelenleg a doktori disszertációját írja.
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/szekely-ors-kapta-iden-a-makoi-medaliak-dijat7434904/
Megjelent még: Kultúra.hu – mcsipos.hu
IT Business – 2021. április 16.
Bevált a kutatóknál az otthoni munkavégzés
A felmérésben az elmúlt másfél éves időszak tapasztalatairól kérdezték a tudósokat, akik ekkor a
laborok, kutatószobák és könyvtárak helyett főleg otthon dolgoztak, olvashatjuk az ELTE
közleményében. Az összegzés szerint a megkérdezettek csaknem fele (47 százalék) arról számolt be,
hogy a karantén alatt csökkent a munkája hatékonysága, míg 23 százalékuk javulást tapasztalt.
https://itbusiness.hu/technology/human/hr_n/bevalt-az-otthoni-munkavegzes
Megjelent még: MTI – InfoRádió - Gazdaság Portál – Blikk – Webradio.hu – Alon.hu –
Szakszervezetek.hu

Szeretlek Magyarország – 2021. április 16.
„Mintha nem kelt volna föl a Nap, olyan sötétet okoz a vulkáni hamueső”
Ezzel az utolsó helyi őslakos kultúra is odaveszett" - magyarázta a Szeretlek Magyarországnak Harangi
Szabolcs vulkanológus-geológus, az ELTE Természettudományi Karának egyetemi tanára, az MTAELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tudomany/gyakorlatilag-mintha-nem-kelt-volna-fol-a-napolyan-sotetet-okoz-a-vulkani-hamueso/
Feol.hu – 2021. április 17.
Újabb 12 km hosszan telepített vadprizmákat a Vérteserdő Zrt.
A vadelütések megelőzését elősegítő, hatékonyabb módszerek kidolgozása érdekében a Vérteserdő
Zrt. korábban együttműködési megállapodást kötött az ELTE Útökológiai Munkacsoportjával.
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujabb-12-km-hosszan-telepitett-vadprizmakat-averteserdo-zrt-4853185/
Megjelent még: Fejér Megyei Hírlap – 24.hu
Telex – 2021. április 17.
Aki nagyon tiltakozik, kaphat Pfizert
Úgy döntöttem, elhiszem – mondja Mérő László, mi volt a társadalom stratégiája a koronavírusjárvány tavalyi kitörésekor. Az interjúban szó esik arról is, hogy az ELTE-n lassan több norvég
pszichológust képeznek, mint az oslói egyetemen.
https://telex.hu/kult/2021/04/17/veiszer-alinda-mero-laszlo-interju
HVG – 2021. április 17.
A „3000 éve elveszett egyiptomi aranyváros” minden volt, csak nem elveszett és nem arany
Vajon kik laktak a házakban, és miért halt ki évezredekkel ezelőtt a település? Miért csak most
bukkantak rá a kutatók és ezzel megtalálták-e az egyiptomi Pompejit vagy az afrikai Eldorádót? Bács
Tamást, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vezetőjét kérdeztük, aki több mint 20 éve maga is
ásatásokat vezet a régióban.
https://hvg.hu/kultura/20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_
nem_elveszett_es_nem_arany
Középsuli.hu – 2021. április 17.
Hatalmas külhoni siker az Eötvös szónokversenyen
Az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny a Magyar Nyelvtudományi Társaság és
a Magyar Nyelvőr Alapítvány meghirdetésében, az ELTE BTK Szakmódszertani Központjának szakmai
együttműködésével valósult meg.
https://kozepsuli.hu/hatalmas-kulhoni-siker-az-eotvos-szonokversenyen/
Nők Lapja – 2021. április 17.
Esendő hőseink: miért szeretjük a kórházban játszódó sorozatokat?
Cikkünk szerzője Hermann Veronika, az ELTE média és kommunikáció tanszékének adjunktusa.
https://www.noklapja.hu/aktualis/2021/04/17/miert-korhaz-sorozat-nepszeru/
Pesti Srácok – 2021. április 17.
A vírus és a vakcina
Hogyan működnek a vakcinák? Miképpen védenek meg az oltóanyagok a koronavírustól? Ezekre a
kérdésekre ad érzékletes választ a Magyar Tudományos Akadémia itt látható animációja, amely Erdei
Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az ELTE TTK immunológus egyetemi tanárának irányításával készült.
https://pestisracok.hu/a-virus-es-a-vakcina-gyonyoru-fotokon-a-gyilkos-es-ami-biztosan-megvedellene-az-mta-animaciojakepgaleria/

Portfolio.hu – 2021. április 17.
Forró, trópusi éjszakák várnak a magyar városokra
Budapest legsűrűbben beépített részein nyáron, nap közben akár több mint 5 Celsius-fokkal is
nagyobb felszíni hőmérsékletek alakulnak ki, mint a városkörnyéki területeken - derült ki Pongrácz
Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója konferencián elhangzott előadásából.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210417/forro-tropusi-ejszakak-varnak-a-magyar-varosokra479046
Megjelent még: Greendex.hu
Szon.hu – 2021. április 17.
Segítenek megkönnyíteni a középiskolások döntését
Az ELTE nemzetközi tanulmányok szakának elsőéves hallgatója megjegyezte: abban bíznak, hogy a
vírushelyzet enyhülésével az idén is megrendezhetik hagyományos, feledhetetlen közösségi
élményekkel kecsegtető nyári programjaikat, melyekre a vakáció közeledtével már jelentkezhetnek a
diákok.
https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/segitenek-megkonnyiteni-a-kozepiskolasok-donteset4989268/
Feol.hu – 2021. április 18.
A magyar nyelv, a szép beszéd küldötte Havas Judit előadóművész
Az ELTE bölcsészhallgatójaként kötelezte el magát a versmondás mellett, hamar ráébredt, ez az ő
útja. Annak idején a magyarok a versek lázában égtek, a mai internetes zuhogásban elképzelhetetlen
az a hevület, amit egy költői-írói est ki tudott váltani.
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/a-magyar-nyelv-a-szep-beszed-kuldotte-havas-juditeloadomuvesz-4851346/
Népszava – 2021. április 18.
Mamutprojekt Szibériában, kérdőjelekkel
Magyari Enikő őskörnyezet- és paleoklíma-kutató, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének
egyetemi tanára azt mondja, bármily meglepő is, a koncepcióban sok, sőt egyre több a
tudományosan komolyan vehető elem.
https://nepszava.hu/3116628_mamutprojekt-sziberiaban-kerdojelekkel
Vaol.hu – 2021. április 18.
Hogyan tart lépést a hittanárképzés az új kor kihívásaival?
A kántorképzés két éve indult újra Szombathelyen, korábban a Berzsenyi Dániel Főiskolával volt
közös az egyházzenei képzés. A képzés szakmai hátterét most is az ELTE Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Karának zenei tanszéke adja.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hogyan-tart-lepest-a-hittanarkepzes-az-uj-korkihivasaival-4837885/
24.hu – 2021. április 18.
Kénsav képződött a légkörben
Harangi Szabolcs vulkanológus professzorral, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet
igazgatójával, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetőjével beszéltünk.
https://24.hu/tudomany/2021/04/18/vulkan-kitores-klima/
Kreatív.hu – 2021. április 19.
Infosztrájk indult az egyetemi modellváltásról
A szervezők 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 polgársága.
http://kreativ.hu/cikk/infosztrajk_indult_az_egyetemi_modellvaltasrol
Megjelent még: Szeged.hu – Eduline – Mandiner.hu – Telex – Merce.hu
Nők Lapja Cafe – 2021. április 19.
Dr. Balázs Judit a pszichopandémiáról
A járvány mentális hatásairól, a poszt-covid szindrómáról és a mindennapjainkat átszövő krónikus
stresszről beszélgettünk dr. Balázs Judittal, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, az ELTE
Pszichológiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanárával, gyermek-, ifjúság és felnőtt pszichiáter
szakorvossal.
https://nlc.hu/egeszseg/20210419/dr-balazs-judit-pszichiater-pszichopandemia-depresszio-posztcovid-szindroma/
Agroinform.hu – 2021. április 19.
A rovarok szuperképességét fordíthatjuk a kártevők ellen
Varga Máté az ELTE Genetikai Tanszékének docense a criticalbiomass.hu oldalon tett közzé kutatási
ismertetőt a témával kapcsolatban: a kísérletekből " az is megfigyelhető, hogyan dolgozható ki, pont
a dohánymolytetvek látszólagos előnyére építve, egy nagyon is szűk-spektrumú, specifikus
növényvédelmi rendszer."
https://www.agroinform.hu/kerteszet_szoleszet/a-rovarok-szuperkepesseget-fordithatjuk-akartevok-ellen-48465-001
Funzine – 2021. április 19.
13 zöld program, amivel minden nap ünnepelhetjük a Föld napját
Az ELTE Füvészkertben is lesz Föld napja, ahol az egyéni látogatóknak 2021. április 23. és 25. között
bármikor teljesíthető online végezhető feladványokkal kedveskednek. A játék teljes mértékben
online keretek közt zajlik, a feladatokat az állomások felkeresésével, az ott található információk
alapján lehet teljesíteni.
https://funzine.hu/2021/04/19/zold/13-zold-szemleletu-program-amivel-minden-napunnepelhetjuk-a-fold-napjat/
Megjelent még: MTI – Hír TV – Agrotrend – Origo – Xvmedia.hu – Budaorsiinfo.hu – Index – boon.hu
– nool.hu – veol.hu – szoljon.hu – bama.hu – baon.hu – sonline.hu – feol.hu – kisalfold.hu – zaol.hu –
vaol.hu – teol.hu – haon.hu – heol.hu – kemma.hu – delmagyar.hu – szon.hu . librarius.hu
G7.hu – 2021. április 19.
A magyar iskolákból a nyitással könnyen orosz rulett lehet
Az óvodák és az iskolák alsó tagozatai kinyitottak. Annak ellenére, hogy nincs egészségügyi
szakember, aki ezt támogatná. A szerző oktatáskutató, interkulturális szakértő, jelenleg az ELTE PPK
Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza.
https://g7.hu/kozelet/20210419/a-magyar-iskolakbol-a-nyitassal-konnyen-orosz-rulett-lehet/
Bdpst24.hu – 2021. április 19.
Késleltetve, tűnődve / A tükör. Pszichológia, analízis és fotográfia sorozat
Perenyei Mónika művészettörténész, a BTK Művészettörténeti Intézet munkatársa és az MTA
Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény vezetője.
https://bdpst24.hu/2021/04/19/perenyei-monika-kesleltetve-tunodve-a-tukor-pszichologia-analizises-fotografia-sorozat/
Propeller.hu – 2021. április 19.
Borhy László maradhat továbbra is az ELTE rektora

Borhy László jelenlegi rektor újraválasztását támogatta az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
hétfői, rektorjelölt-választó szenátusi ülésén.
https://propeller.hu/itthon/3657335-borhy-laszlo-maradhat-tovabbra-is-elte-rektora
Megjelent még: MTI – InfoRádió – Népszava – Index – Napi.hu – HR Portal – Zetapress.hu – Mérce.hu
PR Herald – 2021. április 19.
A Ramadán jelentősége
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. Doktori disszertációját a Korán
lexikográfiai elemzéséről írta.
https://prherald.hu/a-ramadan-jelentosege/
Válasz Online – 2021. április 19.
Az egyházi történelemtankönyv jobb és tudományosabb lett az államinál
Legutóbb Thoroczkay Gábor, az ELTE történésze publikált tanulmányt az Egyháztörténeti Szemle
hasábjain, a filológiai mellett régészeti-művészettörténeti érvekkel is bizonyítva, hogy a fehérvári
koronázás nem támasztható alá. Már csak az a kérdés, hogy az érettségin melyik városért jár
pontlevonás.
https://www.valaszonline.hu/2021/04/19/katolikus-tankonyv-tortenelem-nat-oktatasi-hivatalelemzes/
Győr Plusz – 2021. április 19.
A nő, aki Rómer és Madách nyomába eredt
Kamaszként úgy hitte, ha könyvtáros lesz, akkor egész életében olvashat. El is végezte az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem–könyvtár szakát. Akkorra azonban
már kiderült számára, a könyvtárosnak nem csak az a dolga, hogy olvasson. Mégis, szinte egész
életében könyvtárosként dolgozott, az ELTE-n kezdte, majd Győrben a Xántus János, későbbi nevén a
Rómer Flóris Múzeum alkalmazásában állt.
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-no-aki-romer-es-madach-nyomaba-eredt/
Unilife.hu – 2021. április 19.
OMDK eredmények
Április 8-10. között Zoomon keresztül valósult meg a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Művészeti és Művészettudományi Szekciója. Az online eseményt a Budapesti Metropolitan Egyetem
Művészeti és Kreatívipari Kara szervezte, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának és a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek közreműködésével.
https://unilife.hu/egyetem/20210416-omdk-eredmenyek.html
Megjelent még: Magyar Nemzet
MarketingPirula.hu – 2021. április 19.
A szorongástól a függőségig
Milyen mentálhigiénés kihívást jelent az elhúzódó járványhelyzet? Melyek a leggyakoribb problémák,
és milyen megoldási javaslataik vannak a szakembereknek? Ezekre a kérdésekre válaszol Demetrovics
Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője és Király Orsolya, a tanszék adjunktusa.
https://www.marketingpirula.hu/cikkek/a-szorongastol-a-fuggosegig/

Növekedés.hu – 2021. április 20.
Rég nem látott struktúraváltás zajlik a felnőttképzésben, jönnek az új vizsgaközpontok
Aki a képzőnél sikeresen befejezte a képzést, kap egy tanúsítványt, s ennek birtokában keresnie kell
egy – objektív, független és pártatlan címkével ellátott – akkreditált vizsgaközpontot, ahol
képesítő/szakmai vizsgát tehet, és eredményes vizsga után kaphat egy állam által elismert
képesítő/szakmai bizonyítványt - vázolja az új rendszer lényegét a Növekedés.hu-nak Henczi Lajos
felnőttképzési szakértő, az ELTE oktatója.
https://novekedes.hu/elemzesek/reg-nem-latott-strukturavaltas-zajlik-a-felnottkepzesben-jonnekaz-uj-vizsgakozpontok
Kultúra.hu – 2021. április 20.
A színházban tágabbak a határok?
Az ELTE pedagógia szakán létezik egy kurzus, amely a zaklatás kezeléséről szól – tette hozzá RihayKovács Zita. – Arról, hogyan kell a diákokkal kommunikálni, a tanárnak miként kell korlátoznia a saját
hatalmát is.
https://kultura.hu/a-szinhazban-tagabbak-a-hatarok/
Vehir.hu – 2021. április 20.
Kültéri jógapont épül Veszprémben
A képzési fázisok elején és végén az ELTE egészségfejlesztő szakemberei kérdőívekkel, műszeres
felmérésekkel, valamint konzultációkkal mérik fel a résztvevők egészségi és pszichológiai állapotát. A
program alatt összesen 1700 veszprémit szeretnének megmozgatni.
https://vehir.hu/cikk/59844-kulteri-jogapont-epul-veszpremben
Nők Lapja – 2021. április 20.
A nők barátai – különleges kiállításra invitálunk
A kiállítás kurátora Somosi Rita művészettörténész, a kiállítást dr. Bordács Andrea esztéta, az ELTE
SEK Vizuális Művészeti Tanszékének vezetője nyitja meg ma, vagyis április 20-án délután hat órakor.
https://www.noklapja.hu/aktualis/2021/04/20/vedres-agi-kiallitas/
Magyar Demokrata – 2021. április 21.
Ősvilági helyszínelők
A leletek egy-két százaléka tudományos szempontból igen különleges – mondja Ősi Attila, az ELTE
Őslénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és a Magyar Természettudományi Múzeum
Őslénytani és Földtani Tárának önkéntes kutatója.
Nyomtatott megjelenés, 58-59-60-61. oldal
Nők Lapja – 2021. április 21.
Itt a cukor, hol a cukor
Emiatt a magas cukortartalmú táplálékok előnyei és hátrányai nagyjából egyensúlyban voltak, hiszen
csak annyit tudtunk belőlük elfogyasztani, amennyit szervezetünk aktuálisan föl is használt - mondja
Miklósi Ádám, az ELTE Természettudományi Karán működő Biológiai Intézet igazgatója, az egyetem
Etológia Tanszékének vezetője.
Nyomtatott megjelenés, 42-43. oldal
Nők Lapja – 2021. április 21.
Egy lépéssel a királynő mögött, egy lépéssel a saját kora előtt
Dr. Lojkó Miklós, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének docense, a brit történelem tanára segít
megérteni Fülöp herceg igazi jelentőségét.
Nyomtatott megjelenés, 30-31-32. oldal

Marie Claire – 2021. április 21.
A körforgásos divat arcai
„A fenntartható divat ellentmondásos kifejezés: a divatipar a jelenlegi formájában nem fenntartható,
mert rövid életű termékeken és tömegtermelésen alapszik” – mondja Szilágyi-Csüllög Mónika, a
Budapesti Metropolitan Egyetem Fenntartható divatmárka menedzsment képzésének szakvezetője
és az ELTE Pszichológia Doktori Iskolájának a fenntartható divat fogyasztói elfogadását vizsgáló
kutatója.
Nyomtatott megjelenés, 78-79-80. oldal
Eduline – 2021. április 21.
Frontvonalban: több ezer egyetemista dolgozik kórházakban, szűrő- és oltópontokon
Nem csak az orvosi és egészségtudományi karok hallgatói jelentkeznek munkára, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem hallgatói közül az őszi félévben például legalább ötszázan önkénteskedtek.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210421_jarvany_onkentes_egyetemistak

