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Daily News Hungary.com - 2021. április 28. 

Eight Hungarian universities have been ranked among the best in the world 

Last year, ELTE finished at 588th, so the best university in Hungary only fell behind a few places. 

China’s Fudan University, which is currently sparking major domestic political controversy, finished in 

115th place.  

https://dailynewshungary.com/eight-hungarian-universities-have-been-ranked-among-the-best-in-

the-world/ 

HVG – 2021. április 28. 

Az ELTE a kutyáiról, a Szegedi Egyetem Karikó Katalinról híres a nagyvilágban 

Az ELTE-nek van a legerősebb nemzetközi online jelenléte, ezt egyértelműen az etológiának 

köszönheti, a kutyákkal kapcsolatos kutatásaikról a szakirodalmi oldalakon kívül számtalan 

nemzetközileg ismert hírportál is közölt le riportot, többek között a brit Daily Mail, a kanadai 

Independent, vagy éppen a Reuters hírügynökség. 

https://hvg.hu/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_

nagyvilagban 

Megjelent még: InfoRádió - Eduline.hu – Haon.hu – SzegedMa.hu 

Világgazdaság – 2021. április 28. 

Ismét az ELTE a legjobb magyar egyetem 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a friss Center for World University Rankings (CWUR) 

világranglistán az 591. helyet szerezte meg, ezzel továbbra is őrzi vezető helyét a hazai felsőoktatási 

intézmények között. 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ismet-az-elte-a-legjobb-magyar-egyetem-3720670/ 

Megjelent még: Magyar Nemzet – OrientPress 

Nagykanizsa Online – 2021. április 28. 

Óvodás korban érdemes elkezdeni a gyermekek tudatos, digitális fejlesztését 

Továbbképzést tartott az ELTE egyetemi oktatója és a Dráva Kincse Óvoda mesterpedagógusa a 

Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodájában. Az előadás célja, hogy bemutassák a 

pedagógusoknak, miként lehetséges már ilyen kis korban a gyermekek tudatos, digitális fejlesztése. 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202104/az-altalanos-gondolkodasi-muveletek-fejleszteseben-lehet-

szerepe-a-robotikanak 

Magyar Demokrata – 2021. április 28. 

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. 

https://demokrata.hu/kultura/osvilagi-helyszinelok-373011/ 

Hírklikk.hu – 2021. április 28. 

Magyarországon az elmúlt tíz évben miért zúgtak el az oktatás „forradalmai”? 

Polyák Gábor, az ELTE BTK, Média és Kommunikációs Tanszék oktatója: A magyar társadalom nem 

erősen tudáspárti attitűddel rendelkezik, nincs becsülete a tudásnak. A Fidesz általában elérte azt, 

hogy ezeket a tüntetéseket sikerüljön egy problémakörre szűkíteni. 
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https://hirklikk.hu/kozelet/magyarorszagon-az-elmult-tiz-evben-miert-zugtak-el-az-oktatas-

forradalmai/380620/ 

Alfoldonline.hu – 2021. április 28. 

Egy kifőzdés titkos élete 

Jan van den Boomen: Istenítélet című regényét Konkoly Dániel, az ELTE Általános irodalom- és 

kultúratudományi doktori programjának hallgatója mutatja be. 

http://alfoldonline.hu/2021/04/egy-kifozdes-titkos-elete/ 

Hír TV – 2021. április 28. 

Kacskovics Imre: Rendkívül hatékonyak a Magyarországon használt vakcinák 

Tehát a magyar vakcina is, a Sinopharm vakcinához hasonlóan, azt a technológiát alkalmazva, elölt 

vírust fog tartalmazni. Kacskovics Imre immunológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Karának dékánja volt Földi-Kovács Andrea műsorvezető vendége. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-rendkivul-hatekonyak-a-magyarorszagon-

hasznalt-vakcinak-2520840 

Magyar Narancs – 2021. április 28. 

Közjó az oroszlán szájában 

„A demokrácia és az autonómia legfontosabb feltétele, hogy az érintettek tájékozottak legyenek. A 

hallgatók nincsenek megfelelően tájékoztatva” – mutat rá Fleck Zoltán, az ELTE ÁJK tanára, aki úgy 

tapasztalta, hogy diákjai egy része azzal sem volt teljesen tisztában, hogy mi a különbség a szenátus 

és a kuratórium hatásköre között. 

https://magyarnarancs.hu/belpol/kozjo-az-oroszlan-szajaban-238000 

Qubit.hu – 2021. április 29. 

Magyar kutatók a rák megakadályozásában is szerepet játszó gént találtak kutyákban 

Az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó CDKN2A gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a 

kutyák szöveteiben, mint az emberekében – állítják az ELTE kutatói a Frontiers in Veterinary Science 

folyóiratban frissen megjelent cikkükben. Szerintük a gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos 

becslésére, valamint egyes, öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére. 

https://qubit.hu/2021/04/29/magyar-kutatok-a-rak-megakadalyozasaban-is-szerepet-jatszo-gent-

talaltak-kutyakban 

Megjelent még: MTI – InforRádió - Hír.ma – Demokrata.hu – Origo – Blikk - Patikamagazin.hu – 

Webradio.hu - Tatabanyahirado.hu - Jaszberenyhirado.hu - Budakeszihirado.hu - 

Szentendrehirado.hu - Vital.hu - baon.hu - zaol.hu - feol.hu - kisalfold.hu - boon.hu - veol.hu - duol.hu 

- sonline.hu - nool.hu - szoljon.hu - bama.hu - vaol.hu - kemma.hu - szon.hu - delmagyar.hu - heol.hu 

- haon.hu - teol.hu – 168.hu – Szimpatika.hu – Katolikus Rádió 

Szeretlek Magyarország – 2021. április 29. 

A magyar energiatermelés 30-40%-át is adhatnák szélerőművek, de tiltják a telepítésüket 

Nem véletlen, hogy nyit a világ a környezetre kevésbé ártalmas megújuló energiaforrások felé, 

azonban Magyarországon ettől a energetikus mérnökök jó része még napjainkban is elzárkózik" - 

magyarázza Munkácsy Béla, az ELTE adjunktusa, a Magyar Energiaklub tanácsadója. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/a-magyar-energiatermeles-30-40-at-is-adhatnak-

szeleromuvek-de-tiltjak-a-telepitesuket/ 

Telex – 2021. április 29. 

Megérkeztek az első eredmények az ELTE több mint 130 kutyaagyat őrző agybankjából 

Először érkeztek eredmények az ELTE világszinten egyedülálló hazai kutyaagybankjából, ahol az ELTE 

kutatói egy vizsgálat során megállapították, hogy az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó 
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CDKN2A gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a kutyák szöveteiben, mint az emberekében. 

https://telex.hu/tudomany/2021/04/29/elte-kutya-agybank-kutatas-gen 

Ujkor.hu – 2021. április 29. 

Nézőpontok – A történelemdidaktika trendjei 

A napot Katona András (ELTE BTK, nyugalmazott főiskolai docens), a konferenciát szervező bizottság 

elnökének köszöntője nyitotta. Katona András beszédében elővezette a konferencia második 

napjának programját, melynek fő célja a történelemtudományt művelők, illetve a pedagógusok közti 

párbeszéd elősegítése volt. 

https://ujkor.hu/content/nezopontok-a-tortenelemdidaktika-trendjei 

FemCafe.hu – 2021. április 29. 

Bónusz programmokkal folytatódik a francia filmünnep 

A Vadregény című vígjáték (a Filmnapok nyitófilmje) kapcsán Margitházi Beja film scholart, az ELTE 

adjunktusát a francia film változó arcairól kérdezi Buglya Zsófia az Uránia Nemzeti Filmszínház 

programigazgatója. 

https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/frankofon-filmnapok-online-programok 

Megjelent még: Papageno.hu – Artnews.hu 

Nemzetikonyvtar.blog.hu – 2021. április 29. 

Egy aranylakodalom emléke 

Budapesten a könyvnek két példánya is megtalálható, az egyik az Országos Széchényi Könyvtár Régi 

Nyomtatványok Tárában, a másik az Eötvös Loránd Tudományegyetem központi könyvtárának 

gyűjteményében. 

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/04/28/egy_aranylakodalom_emleke_i 

Híradó.hu – 2021. április 29. 

Az átoltottságnak is köszönhető, hogy kedvezőbbek a számok hazánkban 

Mindenki számára van vakcina, ugyanis egy hét alatt több mint kétmillió vakcina jön keletről és 

nyugatról, aminek a fele már meg is érkezett. Kaskovics Imre, immunológus, az ELTE 

Természettudományi Karának dékánja a kedvezőbb adatokról beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, 

Magyarország! című műsorában. 

https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/04/29/az-atoltottsagnak-is-koszonheto-hogy-kedvezobbek-

a-szamok-hazankban 

Szombathelyi Televízió – 2021. április 29. 

Diáktanácsadó - pszichológus és mentortanár is segíti a hallgatókat a zökkenőmentes tanulásban 

2018-ban az egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók számára indította elsősorban az ELTE 

Informatikai Kara Szombathelyen a Diáktanácsadó Központot, amelyben szükség esetén pszichológus 

is segíti a a diákokat problémáik megoldásában. 

http://www.sztv.hu/hirek/diaktanacsado---pszichologus-es-mentortanar-is-segiti-a-hallgatokat-a-

zokkenomentes-tanulasban-20210428 

Frisss.hu – 2021. április 29. 

Bringatúra, pénzgyűjtés, felelősségvállalás - bárki csatlakozhat szombaton 

Hétvégén közösségi biciklizés keretében gyűjtenek adományokat szombathelyi és mosonmagyaróvári 

autista gyerekeknek, az ELTE SEK jóvoltából. Hosszabb–rövidebb távok erejéig bárki csatlakozhat a 

szombat reggel induló bringázókhoz. 

https://www.frisss.hu/aktualis/bringatura-penzgyujtes-felelossegvallalas---barki-csatlakozhat-

szombaton 

Megjelent még: azotthonszepsege.blog.hu 
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JochaPress.hu – 2021. április 30. 

Legkorábban októberre várható a tornász Dévai Boglárka felépülése 

Az újabb kényszerszünetben idejét a tanulásnak szenteli, ugyanis másodéves hallgató az ELTE Savaria 

Egyetemi Központ testnevelés-gyógytestnevelés egészségfejlesztő tanárszakon. 

http://jochapress.hu/legkorabban-oktoberre-varhato-tornasz-devai-boglarka-felepulese/ 

Magyar Kurír – 2021. április 30. 

Régészeti feltárás kezdődik a Tihanyi Királykriptában 

A testület elnöke Balogh Balázs a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, tiszteletbeli 

elnöke Mihályi Jeromos, a bencés apátság elöljárója. A munkában az ELTE BTK, a PPKE BTK, valamint 

a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeuma kutatói és a veszprémi Laczkó Dezső 

Múzeum munkatársai is részt vesznek. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-szilard-kosziklara-regeszeti-feltaras-kezdodik-tihanyi-

kiralykriptaban 

Megjelent még: MTI – Vehir.hu - Gondola.hu - InfoRádió – EuroNews - Hírado.hu - 168.hu – Origo – 

24.hu – Magyar Nemzet – Hírbalaton.hu - baon.hu - zaol.hu - feol.hu - kisalfold.hu - boon.hu - veol.hu 

- duol.hu - sonline.hu - nool.hu - szoljon.hu - bama.hu - vaol.hu - kemma.hu - szon.hu - delmagyar.hu 

- heol.hu - haon.hu - teol.hu – Librarius.hu 

Rakéta.hu – 2021. április 30. 

“Párhuzamos valóságok'' szimulálásával megérthető a járványterjedés belső dinamikája 

Kovács Tamás, az ELTE Fizikai Intézet kutatója arra jött rá, hogy a klímaváltozás ezen legújabb 

módszertanával lehetséges a járványterjedés úgynevezett SEIR-modelljének vizsgálata is. 

https://raketa.hu/parhuzamos-valosagok-szimulalasaval-megertheto-a-jarvanyterjedes-belso-

dinamikaja 

Szeretlek Magyarország – 2021. április 30. 

A fekete lyukak titkainak feltárásában is segíthet a Szombathelyen felépült új műholdvevő állomás 

Szombathelyen, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumban felállították az ország egyik 

legmodernebb földi műholdvevőjét. Ez az állomás olyan műholdflották jeleit tudja majd venni, 

amelyek több száz kis műholdból állnak. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tudomany/a-fekete-lyukak-titkainak-feltarasaban-is-

segithet-a-szombathelyen-felepult-uj-muholdvevo-allomas/ 

Index – 2021. április 30. 

Mit vigyen magával, mire figyeljen, ha kikapcsolódna? 

Az éppen fennállásának 250. évfordulóját ünneplő ELTE Füvészkert már üzemszerűen működik, 

egyedül az Üvegház és a Pálmaház van zárva. 

https://index.hu/belfold/2021/04/30/koronavirus-magyarorszagon-nyitas-muzeum-vadaspark/ 

Megjelent még: eletforma.hu 

Agrotrend – 2021. május 1. 

Lezárult Az Év Agrárembere 2020 kitüntető díj közönségszavazása 

Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója Kertészet kategóriában 994 szavazattal a második helyen 

végzett. 

https://www.agrotrend.hu/hireink/lezarult-az-ev-agrarembere-2020-kitunteto-dij-

kozonsegszavazasa 

Eduline – 2021. május 1. 

Tippek és pontszerzési lehetőségek azoknak, akiknek a matekérettségi a mumus 

Ha pedig egy ismert tanár segítségére hagyatkoznátok, érdemes ellátogatnotok a  korrepeta.hu-ra, 
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ahol Gerőcs Lászlóval, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumának matematikatanárával 

készülhettek a középszintű és az emelt szintű érettségire is egy-egy videókurzussal. 

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210501_matekerettsegi_tanacsok_azoknak_akik_felnek_SG 

Rakéta.hu – 2021. május 1. 

Magyar közreműködéssel válhat digitális élménnyé az irodalom 

Egyedülálló adatbázis készült magyar költők életművéből: az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszéke által 

létrehozott Verskorpusz című adatbázisából még az is kiderül, hogy költőink milyen főneveket 

használtak a leggyakrabban, vagy, hogy az idők során hogyan változott a jelen és múlt idejű igék 

aránya. 

https://raketa.hu/magyar-kozremukodessel-valhat-digitalis-elmennye-az-irodalom 

Vaskarika.hu – 2021. május 1. 

Egyetemista hallgatók válogatott munkáiból nyílt tárlat a mozi árkádsorán 

RAKAT címmel nyílt meg a Savaria Filmszínház árkádsorán április 30-án az ELTE SEK Vizuális Művészeti 

Tanszék hallgatóinak tárlata. A kiállítást Szabó Eszter Ágnes képzőművész ajánlotta az érdeklődők 

figyelmébe, felvezetőt mondott dr. Bordács Andrea főiskolai docens, tanszékvezető. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20370/ 

Megjelent még: Vaol.hu 

HVG – 2021. május 2. 

Ha ezek az emberek mentálisan összeomlanak, vége az ellátásnak is 

A Semmelweis Egyetem tavaly több segítségnyújtó szolgáltatást indított, a MedSpot Alapítvány és az 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara (PPK) pedig decemberben indította el Arctalan hősök 

elnevezésű kampányát. 

https://hvg.hu/elet/20210502_egeszsegugy_szocialis_dolgozo_lelki_segitseg_trauma 

Magyar Nemzet – 2021. május 3. 

Stumpf István: Történelmi pillanat jött el a felsőoktatásban 

Majd végiggondolják, hogy számukra okoz-e hátrányt. A két nagy egyetem, az ELTE a maga 

gyakorlóiskoláival, számtalan karával, mamut kiterjedésével nem olyan egyszerűen alakítható át. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/stumpf-istvan-tortenelmi-pillanat-jott-el-a-felsooktatasban-

9742022/ 

Megjelent még: InfoRádió - Mérce.hu – Eduline - 444.hu - Népszava - 168.hu - Kisalföld.hu – Heol.hu 

– Kemma.hu – Haon.hu – Teol.hu – Boon.hu – Szoljon.hu – Zaol.hu – Nool.hu – Baon.hu – Beol.hu – 

Sonline.hu – Bama.hu – Vaol.hu – Duol.hu – Szon.hu –Delmagyar.hu – Veol.hu – Feol.hu – Hírklikk.hu 

– Szakszervezetek.hu – ezalanyeg.hu – Olkt.net 

Vaol.hu – 2021. május 3. 

Érettségi – Ilyen volt az első nap a vasi iskolákban 

Elsősorban szakmai tárgyakból, testnevelésből és nyelvekből lesznek emelt szintű vizsgák. Papp Tibor, 

az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója örömét fejezte ki, hogy mind 

a 104 érettségiző megérkezett reggel, senki sem beteg. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erettsegi-ilyen-volt-az-elso-nap-a-vasi-iskolakban-

4893511 

Rakéta.hu – 2021. május 3. 

A munkavégzés változásai a kutatók jövőjét is átírják: Mi lesz velük a járvány után? 

Aczél Balázs, az ELTE PPK habilitált egyetemi docense, Szászi Barnabás, a PPK Pszichológiai Intézet 

adjunktusa és kollégáik arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a tudósok a járvány által kikényszerített 

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210501_matekerettsegi_tanacsok_azoknak_akik_felnek_SG
https://raketa.hu/magyar-kozremukodessel-valhat-digitalis-elmennye-az-irodalom
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https://magyarnemzet.hu/belfold/stumpf-istvan-tortenelmi-pillanat-jott-el-a-felsooktatasban-9742022/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erettsegi-ilyen-volt-az-elso-nap-a-vasi-iskolakban-4893511
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erettsegi-ilyen-volt-az-elso-nap-a-vasi-iskolakban-4893511


új munkaforma hatásait. 

https://raketa.hu/a-munkavegzes-valtozasai-a-kutatok-jovojet-is-atirjak-mi-lesz-veluk-a-jarvany-utan 

Nlc.hu – 2021. május 3. 

Mi a nyitás miatti szorongás?  

 „A nyitás miatti szorongás főleg azokra lehet jellemző, akik korábban a »szociális szorongás« 

problémával küzdöttek – esetleg ezzel kezelték is őket. Nekik mindenképpen érdemes szakember 

segítségét kérni” – mondta a nlc-nek V. Komlósi Annamária, az ELTE PPK Személyiség- és 

Egészségpszichológia Tanszék címzetes egyetemi tanára, a Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) 

Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnöke. 

https://nlc.hu/lelek/20210503/koronavirus-jarvany-ujranyitas-szorongas/ 

Telex – 2021. május 3. 

Megúszós feladatok is voltak az érettségiben, ami múzeumi tárgyként kezeli az irodalmat 

Az idei középszintű magyarérettségiben több olyan feladat is volt, amit akár megúszósnak is 

nevezhetnénk, más feladatoknál látszólag sok szempontot adtak a megoldásokhoz, de ez akár 

bénítólag is hathatott a diákokra – értékelte az idei feladatsort Schiller Mariann, a Magyartanárok 

Egyesületének választmányi tagja, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium tanára. 

https://telex.hu/belfold/2021/05/03/magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-nehezseg-feladatok-

magyartanarok-egyesulete-schiller-mariann 

Megjelent még: Mandiner.hu 

Híradó.hu – 2021. május 3. 

Miben füllentenek a nők és a férfiak a párkereséskor? 

A szexuálpszichológia nem pusztán az ember egy nagyon fontos testi szükségletéről szól, hanem 

önértékelésünknek is fontos része, s gyakran párkapcsolatokat mentünk meg általa. Hevesi Kriszta 

szexuálpszichológus az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán is oktató. 

https://hirado.hu/interju/cikk/2021/05/03/miben-fullentenek-a-nok-es-a-ferfiak-a-parkereseskor-

hevesi-kriszta-valaszol 

Kultúra.hu – 2021. május 3. 

Filmnézés és beszélgetés a Vasas Könyvtár eseményén 

Jármi Éva pedagógiai szakpszichológussal, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar adjunktusával arról 

beszélgetnek majd az eseményen, hogy szülő, család, tanár, közösség és társadalom mit tehet a 

kamaszok védelme érdekében. 

https://kultura.hu/remelem-legkozelebb-sikerul-meghalnod-filmnezes-es-beszelgetes-a-vasas-

konyvtar-esemenyen/ 

Infotér.eu – 2021. május 3. 

Sikeresen zárult a 3in projekt 

Sikeresen zárult az innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó 

tematikus kutatás. A projekt részleteivel kapcsolatban Dr. Kozsik Tamás, az ELTE informatikai kar 

tudományos dékánhelyettese és két tanuló számol be. 

https://infoter.hu/video/sikeresen-zarult-a-3in-projekt 

Szombathelyi Televízió – 2021. május 3. 

Apa-lánya bringatúra 

"Digitalizációval át tudjuk adni, mi történik velünk. Megosztjuk, amit mi megélünk, és arra kérjük az 

embereket, hogy ezt nézik, érdekli őket, akkor ne minket, és ami biciklizésünket támogassák, hanem 

azt, akit mi szeretnénk támogatni. Pénzzel lehet támogatni alapítványokat, akik ebből azonnal 

eszközöket vásárolnak." Az ELTE Savaria Egyetemi Központ a tavaly indított SegítéSEK 

https://raketa.hu/a-munkavegzes-valtozasai-a-kutatok-jovojet-is-atirjak-mi-lesz-veluk-a-jarvany-utan
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https://telex.hu/belfold/2021/05/03/magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-nehezseg-feladatok-magyartanarok-egyesulete-schiller-mariann
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https://kultura.hu/remelem-legkozelebb-sikerul-meghalnod-filmnezes-es-beszelgetes-a-vasas-konyvtar-esemenyen/
https://infoter.hu/video/sikeresen-zarult-a-3in-projekt


programsorozat részeként állt a kezdeményezés mögé. 

http://www.sztv.hu/hirek/apa-lanya-bringatura-20210503 

24.hu – 2021. május 3. 

Akadémiai díjat kapott az ELTE egyetemi tanára 

Megosztott Akadémiai Díjban részesült Csuhaj Varjú Erzsébet, az MTA doktora, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékének egyetemi tanára. 

https://24.hu/tudomany/2021/05/03/bolyai-dij-magyar-tudomanyos-akademia-dijak-2021-kariko-

katalin/# 

Telex – 2021. május 4. 

Ha lenne segítőm, több időm maradna arra, hogy éljek 

Ha kívülről nézzük, akkor ez az egész egy nagy vicc – így jellemzi saját helyzetét Karcsi, aki egy 

elfoglalt, többdiplomás fiatal srác. Dolgozik a Vodafone-nál, participatív oktató az ELTE 

gyógypedagógiai karán, táncol és kerekes székkel közlekedik. 

https://telex.hu/belfold/2021/05/04/onallo-eletvitel-freekey-szemelyi-asszisztencia 

M1 Híradó – 2021. május 4. 

Drónkoalíció alakult az Innovációs és Technológiai Minisztérium részvételével 

Vásárhelyi Gábor, tudományos főmunkatárs, MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika 

Kutatócsoportja: A drónok itt az ELTE-n kutatási céllal jöttek létre első körben. Itt az élőlényeknek a 

csoportos viselkedését kezdtük el vizsgálni, és utána olyan mesterséges egyedeket hoztunk létre, 

amivel a kialakított modellek amikre rá lehet ültetni, és ezáltal a drónok is olyan mozgásállapotokat 

tudnak létrehozni, mint a halrajok, vagy az együtt repülő galambok, tehát az élővilágot akartuk 

tudományos kísérletben leutánozni mesterséges drónokkal. 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2021-05-04-i-adas-16/ 

A felvételen 15:26-17:39-ig 

TV2 Tények – 2021. április 4. 

Több tízezren érettségiztek ma országszerte matematikából 

Papp Tibor, igazgató, ELTE Bolyai János Gimnázium: Úgynevezett digitalizáló táblával egyszerre tudtak 

a diákok otthonról is feladatokat megoldani a tanárokkal. Nyilván azért ez nem olyan, mint a jelenléti 

oktatás, de azt gondolom, hogy a helyzethez képest minden lehetőséget megragadtunk, hogy a 

diákjainkat felkészítsük az érettségi vizsgákra. 

https://tv2play.hu/tenyek/tenyek_teljes_adas_2021._majus_4._kedd 

A felvételen 23:40-26:13-ig 

Magyar Nemzet – 2021. május 4. 

Bölcsességével középen állt – Gergely Andrásra emlékezünk 

Az 1946-ban született Gergely András a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, a Károli Gáspár 

Református Egyetem tanára, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár kutatócsoport-vezetője, 

számtalan tanulmány és kiváló kötet szerzője volt. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/elhunyt-gergely-andras-tortenesz-az-mta-doktora-9751652/ 

Megjelent még: HVG – Blikk – Index – Népszava – Magyar Hírlap - Origo 

Azonnali.hu – 2021. május 4. 

Egymilliós kisebbség születhet Lengyelországban  

Új lendületet kapott a felső-sziléziai autonómiamozgalom egy fiatal szociáldemokrata EP-képviselő 

személyében – írja cikkében Barta Géza, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének 

doktorandusza. 

http://www.sztv.hu/hirek/apa-lanya-bringatura-20210503
https://24.hu/tudomany/2021/05/03/bolyai-dij-magyar-tudomanyos-akademia-dijak-2021-kariko-katalin/
https://24.hu/tudomany/2021/05/03/bolyai-dij-magyar-tudomanyos-akademia-dijak-2021-kariko-katalin/
https://telex.hu/belfold/2021/05/04/onallo-eletvitel-freekey-szemelyi-asszisztencia
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https://tv2play.hu/tenyek/tenyek_teljes_adas_2021._majus_4._kedd
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http://azonnali.hu/cikk/20210504_akar-egymillio-fos-kisebbseg-is-szulethet-lengyelorszag-deli-

reszen 

Népszava – 2021. május 4. 

A szobák levegője is koszos 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte évi négymillió ember hal meg idő 

előtt a beltéri légszennyezés következtében - hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent 

elemzésében Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai 

Tanszékének tudományos munkatársa. 

https://nepszava.hu/3118616_a-szobak-levegoje-is-koszos 

Hír TV – 2021. május 4. 

Kacskovics Imre: 60 év alatt kiválóan véd a Sinopharm vakcina 

Az Egészségügyi Világszervezet összegzése szerint hatásos a kínai Sinopharm vakcina, ám egyeseknél 

szükség lehet a harmadik oltásra. A Magyarország élőben extra vendége Kacskovics Imre 

immunológus volt. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-60-ev-alatt-kivaloan-ved-a-sinopharm-

vakcina-2521138 

Átlátszó.hu – 2021. május 4. 

Kiváltságos kádergyerekek elitklubjaként indult Orbán Gáspár agyontámogatott szakkollégiuma 

Maratoni hosszúságú cikkben tárgyaljuk a Joghallgatók Önképző Szervezetét; a mese egyszerre 

olvasható a magyar politikai rendszer szimbólumértékű zanzájaként és egy nagyon is konkrét 

káderutánpótlás-istálló történeteként. 

https://atlatszo.hu/2021/05/04/kivaltsagos-kadergyerekek-elitklubjakent-indult-orban-gaspar-

agyontamogatott-szakkollegiuma/ 

Telex – 2021. május 4. 

Matekérettségi: Gerőcs és Csapodi tanár úr mutatja meg az eredményeket 

Évtizedek óta úgy van, hogy a legtöbb diák a matekérettségitől fél a legjobban, sőt, ez az esemény a 

már régóta leérettségizettek álmaiban is szokott kísérteni. A középszinten érettségizők ma reggel 9-

től déli 12 óráig oldhatták meg a feladatokat. A helyes megoldásokat a Telexen Gerőcs László 

tankönyvszerző, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium nyugdíjazott tanára, és Csapodi Csaba, 

az ELTE oktatója mutatja meg. 

https://telex.hu/belfold/2021/05/04/matek-matematika-erettsegi-irasbeli-kozepszint-megoldasok-

feladatok-gerocs-laszlo-csapodi-csaba 

Dehir.hu – 2021. május 4. 

A püspökladányi igazságszolgáltatás múltját ismerhetjük meg egy új kiadványból 

A debreceni, berettyóújfalui, hajdúböszörményi és hajdúszoboszlói igazságszolgáltatás múltját feltáró 

könyvek után a most készülő kiadvány tanulmányait az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), 

a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara és a 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár kutatói jegyzik. 

https://www.dehir.hu/kultura/puspokladanyi-igazsagszolgaltatas-multjat-ismerhetjuk-meg-egy-uj-

kiadvanybol/2021/05/04/ 

Eduline – 2021. május 4. 

„Olyan fogalmak, tételek, definíciók ismeretére volt szükség, amelyeket – Covid ide, Covid oda – 

tudni kell”” 

Nem gondolom, hogy az idei feladatsor lényegesen nehezebb lett volna a korábbiaknál, de azt sem, 

hogy sokkal könnyebb lett volna” – mondta az Eduline-nak Gerőcs László tankönyvszerző, az ELTE 

http://azonnali.hu/cikk/20210504_akar-egymillio-fos-kisebbseg-is-szulethet-lengyelorszag-deli-reszen
http://azonnali.hu/cikk/20210504_akar-egymillio-fos-kisebbseg-is-szulethet-lengyelorszag-deli-reszen
https://nepszava.hu/3118616_a-szobak-levegoje-is-koszos
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-60-ev-alatt-kivaloan-ved-a-sinopharm-vakcina-2521138
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-60-ev-alatt-kivaloan-ved-a-sinopharm-vakcina-2521138
https://atlatszo.hu/2021/05/04/kivaltsagos-kadergyerekek-elitklubjakent-indult-orban-gaspar-agyontamogatott-szakkollegiuma/
https://atlatszo.hu/2021/05/04/kivaltsagos-kadergyerekek-elitklubjakent-indult-orban-gaspar-agyontamogatott-szakkollegiuma/
https://telex.hu/belfold/2021/05/04/matek-matematika-erettsegi-irasbeli-kozepszint-megoldasok-feladatok-gerocs-laszlo-csapodi-csaba
https://telex.hu/belfold/2021/05/04/matek-matematika-erettsegi-irasbeli-kozepszint-megoldasok-feladatok-gerocs-laszlo-csapodi-csaba
https://www.dehir.hu/kultura/puspokladanyi-igazsagszolgaltatas-multjat-ismerhetjuk-meg-egy-uj-kiadvanybol/2021/05/04/
https://www.dehir.hu/kultura/puspokladanyi-igazsagszolgaltatas-multjat-ismerhetjuk-meg-egy-uj-kiadvanybol/2021/05/04/


Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium nyugdíjazott tanára. 

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210504_matekerettsegi_szaktanari_velemeny_2 

HVG – 2021. május 4. 

Orbán: A kuratóriumok valódi gazdái az egyetemeknek, amelyek leváltak az államról 

 Az előző héten megszavazott átalakítás után csak az ELTE, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, a Képzőművészeti Egyetem és a Zeneakadémia maradt állami 

egyetem. Orbán Viktor egyik legfőbb érve az volt a modellváltás mellett, hogy soha nem látott anyagi 

lehetőségeik lesznek így az egyetemeknek, ugyanis 1500 milliárd forint juthat majd fejlesztésekre. 

https://hvg.hu/itthon/20210504_orban_kuratoriumok 

Megjelent még: M1 Híradó 

Innoteka.hu – 2021. május 5. 

Folyamatosan épül az ELTE innovációs ökoszisztémája 

Jóllehet az elmúlt évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem innovációs tevékenységeire is komoly 

hatással volt a járványhelyzet az ahhoz kapcsolódó korlátozásokkal együtt, a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat 

feladatai ez év nyarának végéig maradéktalanul teljesülni fognak. 

https://www.innoteka.hu/cikk/folyamatosan_epul_az_elte_innovacios_okoszisztemaja.2269.html 

Egy.hu – 2021. május 5. 

A macskám ért, ha szólok hozzá, és pont 

Eddig csak a kutyákról tudták biztosan, hogy értik a „mutatást”, tehát például képesek gazdájuk 

fejfordítása vagy pillantása után kiválasztani a jutalmat rejtő dobozt. Az ELTE Etológia Tanszék kutatói 

az Intelligence folyóiratban megjelent tanulmányukban azonban állítják: a macskák is képesek erre. 

https://egy.hu/megoszto/a-macskam-ert-ha-szolok-hozza-es-pont-109222 

Zalai Hírlap – 2021. május 5. 

Bee Bot, a méhecske alakú padlórobot 

Az algoritmusos gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével című előadást dr. Lénárd András, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi oktatója, témavezetője tartotta. 

Nyomtatott megjelenés, 12. oldal 

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210504_matekerettsegi_szaktanari_velemeny_2
https://hvg.hu/itthon/20210504_orban_kuratoriumok
https://www.innoteka.hu/cikk/folyamatosan_epul_az_elte_innovacios_okoszisztemaja.2269.html
https://egy.hu/megoszto/a-macskam-ert-ha-szolok-hozza-es-pont-109222

