Eötvös Loránd Tudományegyetem
MTA - 2021.11.10.
Kémiai folyamatok és lehetőségek a budapesti levegőminőség és éghajlat alakításában
Salma Imre légkörkémikus, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai
Intézetének egyetemi tanára, a Budapest Aeroszol Kutató és Oktató Platform (BpART)
Laboratórium vezetője, a Magyar Aeroszol Társaság elnöke. Nemzetközileg jelentős tudományos
eredményeket ért el a légkörkémia és -fizika folyamatainak, különösen az aeroszol keletkezésének,
kölcsönhatásainak, valamint környezeti, éghajlati és egészségügyi következményeinek
megismerésében és megértésében.
https://mta.hu/tudomanyunnep2021/kemiai-folyamatok-es-lehetosegek-a-budapestilevegominoseg-es-eghajlat-alakitasaban-111744
vaol.hu - 2021.11.10.
Ingyenes tanfolyam indul
A pszichológia tudományába vezet be az ELTE november 15-én induló ingyenes tanfolyama. Az
öthetes kurzuson bárki betekintést nyerhet az emberi viselkedés és az érzelmek tudományos
kutatásának eszköztárába.
https://www.vaol.hu/rovidhirek/ingyenes-tanfolyam-indul-5460248/
Nlc.hu – 2021.11.10.
Vattay Gábor a negyedik hullámról
Ha nem reagálunk időben a járvány erősödésére, Vattay Gábor járványelemző szerint
megduplázódhatnak a számok. Kezdetben itthon is nyugodtan haladt a negyedik hullám ,
akárcsak a viszonylag beoltott nyugati országokban, de október 15. körül elkezdtek romlani az
adatok , és két-három hete új helyzet van, amit nem ismert fel mindenki – mondta Vattay Gábor,
az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája tanszék vezetője az ATV Egyenes Beszéd című
műsorában.
https://nlc.hu/ezvan/20211110/vattay-gabor-negyedik-hullam/
Megjelent még: hungarytoday.hu – portfolio.hu – 168 Óra - medicalonline.hu - pestihirlap.hu - egeszsegkalauz.hu
eduline.hu - 2021.11.10.
Két magyar egyetem került fel a Times Higher Education friss rangsorára
A magyar intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 401-500. helyet szerezte
meg a Times Higher Education tematikus ranglistáján , a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem az 501+ kategóriába került. A rangsor készítői azokat az
egyetemeket gyűjtötték listába, amelyek a következő tudományterületeken jeleskednek: művészet,
előadóművészet, design, irodalom, nyelvészet, történelem, filozófia, teológia és régészet.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211110_THE_arts_and_humanities
magyarnemzet.hu - 2021.11.10.
Római díszpáncél a Dunából
Borhy László régész, az ELTE rektora kiemelte, hogy a Nemzeti Múzeum Lapidáriuma számos
emléket őriz Brigetióból (ma Komárom Szőny városrésze), ennek közelében fedezték fel a most
bemutatott díszpáncélt is.
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/11/romai-diszpancel-a-dunabol
Megjelent még: Webradio.hu – turizmus.com – Blikk – Magyar Hírlap – Népszava - infoesztergom.hu –
Kultúra.hu – MTI – M5 Híradó – Azutazo.hu - zetapress.hu – InfoRádió – 24 Óra – beol.hu - sonline.hu zaol.hu - veol.hu - kisalfold.hu - duol.hu - baon.hu - boon.hu - feol.hu - szoljon.hu - nool.hu - vaol.hu - kemma.hu
- delmagyar.hu - heol.hu - teol.hu - szon.hu - haon.hu - demokrata.hu - magyarmuzeumok.hu

HVG - 2021.11.10.
„Magyarországon megjelent az új hofizmus, megint összekacsintunk a politikai viccek
fölött”
Hermann Veronika, az ELTE médiatanszékének adjunktusa szerint az elmúlt évtizedben
visszafelé mutató folyamat jellemzi a mainstream médiát: megjelent az új hofizmus, egyfajta
összekacsintós cinikusság, hogy a politikáról csak úgy beszélünk közönség előtt, hogy allegóriákba
csomagoljuk.
https://hvg.hu/itthon/20211110_Magyarorszag_politika_szorakoztatoipar
mandiner.hu - 2021.11.10.
Le Monde: A kockázatos választások előtt Orbán megszilárdítja hatalmát
Fleck Zoltán, a budapesti ELTE jogászprofesszora szerint ezzel Orbán csapdákat hagyott, hogy
hátráltassa a munkát. Ezzel összefüggésben az elmúlt hetekben az ellenzék és a hozzá közel álló
budapesti értelmiségi körök élesen megosztottak a jogállamiság helyreállítása felé vezető úton, a
hatályos törvények tiszteletben tartása mellett.
https://mandiner.hu/cikk/20211110_le_monde_a_kockazatos_valasztasok_elott_orban_megszil
arditja_hatalmat
Megjelent még: Vadhajtások.hu
infostart.hu - 2021.11.10.
A cseh választások után a külpolitikai irány egyelőre nem látszik
Stabil kormánytöbbség jön létre Csehországban - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában
Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének docense. Szerinte a
kalózpárti külügyminiszter és a kormányfő nem ugyanabban az irányban gondolkodik.
https://infostart.hu/kulfold/2021/11/10/cseh-valasztasok-utan-a-kulpolitikai-irany-egyelorenem-latszik
Megjelent még: Karc FM
Magyar Nemzet - 2021.11.11.
Kozmikus összeolvadás - Újabb és újabb gravitációs hullámokat észlelnek az érzékeny
műszerek
Az összeolvadt objektumok változatos méretűek, a legnagyobbak a Napunk tömegének
kilencvenszeresének megfelelő tömegűek – olvasható az ELTE TTK három fizikusának, Frei
Zsoltnak, Molnár Andrásnak és Raffai Péternek a közleményében
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/11/kozmikus-osszeolvadas
Magyar Narancs - 2021.11.11.
„Félnek a megbélyegzéstől” - Balázs Judit, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke a
poszt-Covid-depresszióról
A koronavírus számtalan nyomot hagyhat maga után, a szívés érrendszeri vagy neurológiai
tünetek mellett a leggyakoribb következmény a poszt-Covid-depresszió. A kezelési lehetőségekről
és az ellátórendszer leterheltségéről az ELTE Fejlődésés Klinikai Gyermek pszichológia
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, pszichiáter szakorvost kérdeztük.
https://magyarnarancs.hu/lelek/felnek-a-megbelyegzestol-243373
Megjelent még: Index
Magyar Narancs - 2021.11.11.
Egy ﬁatalember halála Tarnazsadányban: „Eltemettem a 22 éves ﬁamat is”
„A dizájner drog a mélyszegénységben élők drogjává vált – mondja Szécsi Judit szociális munkás,
az ELTE TÁTK oktatója –, mert nagyon intenzív hatásúak, olcsók és gyorsan kiütnek. Az ilyen

szereket használók nem a pozitív hatást várják, hanem hogy gyorsan adja meg a ne legyek itt
élményét.”
Nyomtatott megjelenés, 5,14,15,16. oldal
Új Néplap - 2021.11.11.
Talajnedvességet óv a magyar VízŐr
A műsorban Vattay Antal, a Water & Soil Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a Gödöllői
Egyetem és az ELTE tudósai segítségével fejlesztették ki folyékony terméküket, amely a talajra
permetezve segít a nedvesség megőrzésében.
Nyomtatott megjelenés, 7. oldal
Megjelent még: Dunántúli Napló - Somogyi Hírlap - Tolnai Népújság - Petőfi Népe - Nógrád Megyei Hírlap Heves Megyei Hírlap - Dunaújvárosi Hírlap - 24 óra - Békés Megyei Hírlap
Eduline - 2021.11.11.
Változtattak a tanulmányi szabályokon az ELTE-n a koronavírus-járvány negyedik
hulláma miatt
A koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokat írt az
egyetem, hogy a hallgatók akkor is teljesíteni tudják a tantárgyakat, ha karanténba kerülnek vagy
megbetegednek. Az egyik fontos változás, hogy a dékán engedélyt adhat arra, hogy egyes
kurzusokat online tartsanak meg.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211111_ELTE_jarvanyugyi_szabalyok_hianyzasok_online_ku
rzusok
Megjelent még: HVG
Dehir.hu - 2021.11.11.
Újszerű megoldásokat kerestek az emberi problémákra a debreceni konferencián
Vannak egyetemi partnereink is. Ez egy Tinlab – Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor – projekt
keretében valósult meg. A Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és az ELTE a konzorcium
vezető, és mi, a HÁRFA Alapítvány a gyakorlati oldalt hozzuk be ebbe az együttműködésbe emelte ki Hollósi Szabolcs, az alapítvány elnöke.
https://www.dehir.hu/debrecen/ujszeru-megoldasokat-kerestek-az-emberi-problemakra-adebreceni-konferencian/2021/11/11/
digitalhungary.hu - 2021.11.11.
Tizenkét hazai informatikai szakembert díjazott idén a Neumann Társaság
A díjazotta között van Németh Zsolt, az ELTE Informatikatudományi Intézetének és Numerikus
Analízis Tanszékének egyetemi tanársegédje is, akit idén a világ egyik legrangosabb tudományos
diákversenyének számító Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (IOI) Nemzetközi Tudományos
Bizottsága tagjának választottak ötéves időtartamra.
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Tizenket-hazai-informatikai-szakembert-dijazottiden-a-Neumann-Tarsasag/13939/
Megjelent még: Bitport.hu – 24.hu - hirek.prim.hu
MTA - 2021.11.11.
A poszt-COVID-jelenségek kutatásának támogatására kiírt akadémiai pályázat első
körének nyertesei
Cserjési Renáta , az ELTE-s kutatás vezetője a Poszt-COVID-betegek neuropszichológiai
funkcióinak innovatív rehabilitációja című kutatásának rövid összefoglalójában utal arra, hogy a
COVID-19-fertőzés nem csak a betegség akut szakaszában okoz kognitív és affektív
pszichológiai problémákat, hiszen a betegek nagy részénél e zavarok a fertőzés lecsengését
követően is fennállnak, jelentősen megnehezítve ezzel mindennapjaikat és munkavégző

képességüket.
https://mta.hu/mta_hirei/a-poszt-covid-jelensegek-kutatasanak-tamogatasara-kiirt-palyazat-elsokorenek-nyertesei-111746
HVG - 2021.11.11.
Ezeknek a felsőoktatási intézményeknek adományoz 10 ezer könyvet a HVG Könyvek
A jótékonyságban bárki részt vehetett, azáltal, hogy a weboldalon leadta az ajánlását. Az
ajánlottak listáját szakmai zsűri véleményezte. A zsűri tagjai: Bebesy Anna, az Eduline.hu
termékfelelőse, Budaházy Árpád, a HVG Könyvek kiadóvezetője, Dr. Fábri György, az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, habilitált egyetemi docense, Seffer Tamás, az Adom
Diákmozgalom képviselője. A támogatottak listáját itt olvashatják . A 10 ezer könyv a következő
hetekben jut el az ajánlott szervezetekhez.
https://hvg.hu/kultura/20211111_HVG_Konyvek_adomanyozas_felsooktatasi_intezmenyek
HVG - 2021.11.11.
ITM: Minden állami egyetem munkavállalójának kötelező az oltás
Az egyetemi modellváltásnak köszönhetően jelenleg összesen hat állami fenntartású egyetem van,
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. Ezekre tehát a „kötelező ajánlás”
vonatkozik. Az ELTE ezt be is jelentette, a többi intézmény még nem nyilatkozott ez ügyben.
https://hvg.hu/elet/20211111_ITM_Minden_allami_egyetem_munkavallalojanak_kotelezo_az_
oltas
Szabad Föld – 2021.11.11.
Űrhajós kerestetik
És nem ez az egyetlen magyar campus, ahol táguló univerzumunkban próbálgathatják szárnyaikat
az ambiciózus fiatalok: az ELTE TTK standjánál a hullámjelenségekről szóló laza csevegésből
kiderült, az egyetem jövőre űrfizika szakon indít mesterképzést.
Nyomtatott megjelenés, 14. oldal
Index - 2021.11.11.
Maszkviselést javasol a Magyar Rektori Konferencia elnöksége
Ma már szinte minden felsőoktatási intézményben kötelező a maszkhasználat, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem eleve úgy indította a tanévet, hogy a tantermekben, a folyosókon, az
ügyfélfogadási helyiségekben mindenkinek hordania kell a maszkot, az egyetemi rendezvényeken
pedig csak olyanok vehetnek részt, akik be tudják mutatni a védettségi igazolványukat.
https://index.hu/belfold/2021/11/11/egeszsegugy-jarvany-felsooktatas-maszkhasznalategyetem-koronavirus/
Megjelent még: Eduline - hrportal.hu - hirlevel.egov.hu – InfoRádió – Sláger FM
KlubRádió Esti Gyors - 2021.11.11.
Egyre több áldozata van a koronavírus-járványnak
Kacskovics Imre immunológus professzor, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az
adásban úgy fogalmazott: „A számokból egyébként csalódás olvasható ki részemre, ugyanis
nagyon hasonlítanak ezek a számok az előző évihez.”
https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2021-november-11-csutortok-1815-21127
Telex - 2021.11.12.
Nem akkor kell aggódni, ha sokat játszik valaki, hanem ha depressziós
Demetrovics Zsolt, az ELTE Pszichológiai Intézet Addiktológia Kutatócsoportjának vezetője

évek óta vizsgálja a különböző szerhasználati és viselkedési addikciók pszichológiai, családi és
motivációs hátterét. Milyen szerepe van a motivációknak abban, hogy kialakul-e függőség vagy
sem? Melyek azok a személyes okok, amik miatt valaki függő módon kezd el inni, pornót nézni
vagy online videójátékokkal játszani?
https://telex.hu/tudomany/2021/11/12/alkoholizmus-videojatekfuggoseg-demetrovics-zsoltmotivacio-kutatas-mta
Telex – 2021.11.12.
Ugyanaz a mechanizmus áll különböző függőségek mögött
Demetrovics Zsolt, Az ELTE Addiktológia Kutatócsoportjának vezetője évek óta vizsgálja a
különböző szerhasználati és viselkedési addikciók hátterét.
https://telex.hu/tudomany/2021/11/12/alkoholizmus-videojatekfuggoseg-demetrovics-zsoltmotivacio-kutatas-mta
Népszava melléklet - 2021.11.12.
Nem ártott neki a marxizmus - Dukkon Ágnessel a két évszázada született F. M.
Dosztojevszkij hazai befogadástörténetéről
Ez nagyon erős metafora: az orosz író művei képesek belülről megszólítani az embert. És
beszippantani – önmagába. Dukkon Ágnes irodalomtörténész, professor emeritus, az MTA
doktora. 1977-től a közelmúltig az ELTE BTK oktatója a Szláv és Balti Filológiai Intézet orosz
nyelv és irodalom tanszékén.
Nyomtatott megjelenés, 1. oldal
Vas Népe - 2021.11.12.
Két diákolimpiai bronz - Szépen teljesítettek az ifjú szombathelyi karatékák
A Leo Karate-do SE két fővel képviselte Szombathely színeit a rangos erőpróbán. Janzsó Bálint
az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója a 14–15 éves
korosztályban kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) versenyszámban is nevezett.
Nyomtatott megjelenés, 13. oldal
Lásd még: Vaol.hu
Vas Népe - 2021.11.12.
Az iskolákban is jelen van a koronavírus
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumot sem kerülte el a vírus: jelenleg
három osztályban van egy-egy covidos gyerek. Az érintett osztályok közül kettő gimnáziumi,
amelyekben a diákok több mint fele oltott.
Nyomtatott megjelenés, 1-2. oldal
Forbes - 2021.11.12.
Most a covid gyógyszereknél nagy a verseny, több is megjelenik hamarosan
Csakhogy ahogy Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja, a magyar koronavírus gyógyszerkutató
konzorcium vezetője korábban már elmondta a Forbes kérdésére: ez még nem az a gyógyszer,
amire sokan várnak, a cél ugyanis az volna, hogy a beteg ne jusson el abba az állapotba, amiben
ezt a szert már bevetik.
https://forbes.hu/uzlet/covidgyogyszerek-verseny-melyik-az-igazi/
3szek.ro - 2021.11.12.
Népművészet mint létszükséglet - Beszélgetés Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóval
„Nem is bírtam sokáig, egy Váncsa Vilmos nevű hétfalusi csángó származású, Brassóban
érettségizett kollégámmal már az első tanév harmadik-negyedik hetében felálltunk, tisztelettel
meghajoltunk I. Tóth Zoltán, az ELTE Történettudományi Karának dékánja előtt – az

ötvenhatos forradalom mártírja ő, ma szobra áll az Akadémia előterében –, és azt mondtuk:
professzor úr, mi azt tanuljuk, amit a románok hisznek, viszont az igazságot szeretnénk tudni.”
https://www.3szek.ro/load/cikk/145716/nepmuveszet-mint-letszukseglet-beszelgetesandrasfalvy-bertalan-neprajzkutatoval
hirek.sk - 2021.11.12.
Elkezdődtek az 53. Kazinczy Napok
A program a Veszélyeztetett-e a magyar nyelv? című pódiumbeszélgetéssel indult, melynek
keretében Duncsák Mária vezetésével Pomozi Péter, az ELTE docense, a Magyarságkutató
Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója, Orosz Örs nyelvi jogi aktivista, a
Gombszögi Nyári Tábor főszervezője, illetve az Anyanyelvápolók Szövetsége képviseletében
Moritz László fejtette ki véleményét.
https://www.hirek.sk/tajaink/elkezdodtek-az-53-kazinczy-napok-kepekkel
orientpress.hu - 2021.11.12.
Ómagyar Mária-siralom Vásáry Tamással a Győri Könyvszalonon
A mű felolvasása előtt Szentgyörgyi Rudolf, az ELTE egyetemi adjunktusa értékeli a könyv egyes
részleteit, majd miután a vers teljes szövege elhangzott, a színpadon a szereplők biblioterápiás
csoporttá alakulnak át, egyrészt azzal a céllal, hogy betekintést nyújtsanak egy ilyen foglalkozás
működésébe, másrészt, hogy ezáltal a hallgatóságot is hozzá segítsék az alkotás mélyebb
megértéséhez.
https://orientpress.hu/cikk/2021-11-12_omagyar-maria-siralom-vasary-tamassal-a-gyorikonyvszalonon
alfoldonline.hu - 2021.11.12.
Utazók
Gera Judit (1954), Budapesten született, magyar-angol-holland szakos diplomát szerzett az
ELTE-n, majd hét évig a Magvető Könyvkiadóban dolgozott szerkesztőként és lektorként a
világirodalmi osztályon. 1984-től harminchat évig tanított az ELTE BTK Néderlakndisztika
Tanszékén holland nyelvű irodalomtörténetet és irodalomelméletet továbbá műfordítást.
http://alfoldonline.hu/2021/11/utazok/
hirklikk.hu - 2021.11.12.
Hírt csinálnak a Piroska és a farkasból is
Óva int mindenkit Polyák Gábor, az ELTE BTK Média és Kommunikációs Tanszék oktatója
attól, hogy tökéletes gépezetnek lássa akár az állami médiát, akár a Fidesz egész kommunikációs
rendszerét. Azt mondja, ez nem egy hiba nélkül működő, és minden elemében jól koordinált
rendszer, vannak benne buta emberek és meggondolatlan lépések, amik adott esetben
visszaütnek. Minderről annak kapcsán beszéltünk, hogy a Kossuth Rádió elismerte, hazudott
Dobrev Klára ügyében.
https://hirklikk.hu/kozelet/hirt-csinalnak-a-piroska-es-a-farkasbol-is/389549/
Qubit.hu - 2021.11.12.
Vakcinaszkepticizmus, gyíkemberek, titkos társaságok – hogyan védekezzünk az álhírek
ellen?
Netalántán az, hogy az életünket közel két éve megnehezítő koronavírus egészen egyszerűen
önálló életre kelt laborszökevény? Ezekről a kérdésekről is beszélgetett a Glossza podcast tizedik
adásában Krekó Péter , az Eötvös Loránd Tudományegyetem politikai pszichológusa és Tuboly
Ádám , a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófia Intézetének tudományos munkatársa a
műsor szerkesztőivel.

https://qubit.hu/2021/11/12/vakcinaszkepticizmus-gyikemberek-titkos-tarsasagok-hogyanvedekezzunk-az-alhirek-ellen
webradio.hu - 2021.11.12.
Kövér László megbeszélést folytatott Jüri Ratas észt házelnökkel
A két házelnök egyetértett abban is, hogy a jövőben erősíteni lehetne a visegrádi négyek és a
három balti állam együttműködését a turizmusban, a gazdaságban és az emberek közötti
kapcsolatokban. Az oktatásról szólva kiemelték az Eötvös Loránd Tudományegyetem finnugor
tanszékének működését.
https://webradio.hu/hirek/belfold/kover-laszlo-megbeszelest-folytatott-juri-ratas-eszthazelnokkel
Megjelent még: MTI - demokrata.hu - alfahir.hu - magyarhirlap.hu - gondola.hu – Hír6.hu – Gondola.hu
Nyugat.hu - 2021.11.12.
Idén négy szociális területen dolgozót tüntettek ki Szombathelyen
Kránitzné Réthy Anna 1999-ben az Oladi Szociális Központban helyezkedett el
családgondozóként, ahol 2002-től 2007-ig szolgálatvezetői megbízást kapott. 2003-ban
szakvizsgázott az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén gyermekjóléti alapellátás
témacsoportból. 2008-től 2012-ig módszertani munkatársként segítette Vas megyében a
gyermekjóléti szolgáltatás területén dolgozó szakembereket.
https://www.nyugat.hu/cikk/iden_is_dijat_kaptak_a_szocialis_teruleten
Megjelent még: Ugytudjuk.hu Index - 2021.11.13.
Miért maradt ki az Alaptörvényből a boldogsághoz való jog?
Nos, nem jelent meg. Annak ellenére nem, hogy az eseti bizottság felkérésére Hamza Gábor, az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora megküldte Az Amerikai Egyesült Államok
alkotmányfejlődése és Európa című tanulmányát, amelyben többek közt a boldogságra való
törekvés joga is helyet kapott.
https://index.hu/belfold/2021/11/13/miert-maradt-ki-az-alaptorvenybol-a-boldogsaghoz-valojog-/
magyarkurir.hu - 2021.11.13.
Az egész életét beletette az Isteni színjátékba – Beszélgetés Nagy József Dante-kutatóval
Hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben adta vissza lelkét Teremtőjének Dante Alighieri, minden idők
talán legnagyobb költője, az Isteni színjáték írója. Nagy József filozófussal, az ELTE BTK Olasz
Tanszékének munkatársával beszélgettünk, akinek a közelmúltban olaszul is megjelent Dante és
Vico – Dante politikai teológiája.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/dante-700-nagy-jozsef-interju
Reaktor.hu - 2021.11.13.
Azért tanít, mert élvezi – a Tanár leszek! Hallgatói Műhely
Születni kell-e tanárnak vagy színésznek? Hogyan tudtak segíteni a tanárszakos hallgatók az
idősebb, tapasztalt tanároknak a rájuk szakadó digitális oktatás idején? Melyik tanárokat tekintik
példaképnek? Podcast Prajczer Petrával és Mohay Domonkossal, a Tanár leszek! Hallgatói
Műhely társelnökével és alapító társelnökével. A Tanár leszek! Hallgatói Műhely az ELTE-n
alakult, hivatalosan 2020 szeptemberében.
https://reaktor.hu/2021/11/13/podcast_tanar_leszek_hallgatoi_muhely
M1 Híradó – 2021.11.13.
Hétfőtől kötelező lesz a maszk viselése a kormányablakokban és a kormányhivatali

ügyfélszolgálatokon
A szakemberek továbbra is a védőoltás fontosságára hívják fel a figyelmet. Kacskovics Imre
immunológus az M1-en azt mondta a fertőzöttek 80 százaléka tünetmentes, de ők is
megfertőzhetnek másokat, akiknél ez akár halálos kimenetelű is lehet.
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2021-11-13-i-adas-7/
Megjelent még: Duna TV Híradó – Kossuth Rádió – M1 Ma Reggel Femina.hu - 2021.11.14.
Németh Lajos unokája olyan, mint egy hercegnő
Németh Lajos 71 évesen fényes karriert tudhat a magáénak, hiszen mindent elért
meteorológusként: miután 1975-ben lediplomázott az ELTE Természettudományi karának
matematika-meteorológia szakán, felvették az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársának
https://femina.hu/hazai_sztar/nemeth-lajos-legkisebb-unokaja/
Klubrádió - 2021.11.14.
A klímaváltozás dinamikája
Mi történhetett 34 millió évvel ezelőtt? Senki nem tudhatja biztosan, de Vincze Miklós fizikus, az
MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa segített megérteni a
klímaváltozás működését az Utópiában.
https://www.klubradio.hu/hirek/a-klimavaltozas-dinamikaja-122208
Megjelent még: innoportal.hu
Békés Megyei Hírlap - 2021.11.15.
Világszintű rendszer része lesz
Az alapítvány úgy tervezi, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben
távcsőidőt biztosít kutatók, hallgatók számára, ami megteremti számukra a létesítmény rentábilis
működtetését.
Nyomtatott megjelenés, 1-2. oldal
Kisalföld - 2021.11.15.
Förhécz Adrienn, a mi időjósunk
A Kölcsey, majd a Révai után az ELTE Természettudományi Kar földtudományi szakán kötött
ki, ahol a mesterképzésen a meteorológia mellett döntött. – Sokat köszönhetek az egyetemi
tanáromnak, aki jelenleg is támogat. Két éve ő szólt, hogy az MTVA meteorológust keres,
javaslatára kerültem a tévéhez.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
Portfolio.hu – 2021.11.15.
A világon egyedülálló konstrukcióval készül a piacra egy új magyar gyógyszerjelölt
Minden idők legnagyobb gyógyszerfejlesztési és licensz szerződését kötötte meg a Motorpharma
nevű magyarországi spinoff cég egy amerikai szakmai tőkebefektető céggel - értékelte a Portfolionak adott interjúban Málnási-Csizmadia András alapító a kutatócsapatával kifejlesztett - a
krónikus izomgörcsre megoldást jelentő - molekula fejlődésének legújabb mérföldkövét.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211115/a-vilagon-egyedulallo-konstrukcioval-keszul-apiacra-egy-uj-magyar-gyogyszerjelolt-510426
Metropol.hu - 2021.11.15.
Tesz-vesz muzsika - dalos, mondókás játékok kicsiknek
Hétköznapi tárgyak (törölköző, sál, csipesz, gomb, fakocka) kreatív felhasználásával,
mindennapos élethelyzetek (öltözés, fürdés, teregetés) felidézésével szövi a dalos, mondókás
játékok sorát Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának

oktatója.
https://metropol.hu/programok/gyerekeknek-tesz-vesz-muzsika-523481/
Beol.hu – 2021.11.15.
A magyarbánhegyesi Pap Andrásné a gyógypedagógusok példaképe
A magyarbánhegyesi képviselő-testület is megbecsülése jeléül köszöntötte a még mindig aktívan
tevékenykedő gyógypedagógust. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karának a nevében fejezte ki elismerését a dékán a Békés megyei, 50 éve a
felsőfokú oktatási intézményben diplomát szerzett pedagógusnak.
https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/a-magyarbanhegyesi-pap-andrasne-agyogypedagogusok-peldakepe-4502087/
Vaol.hu – 2021.11.15.
Szombathelyen kutat dr. Singh Tej, a világ egyik legjobb tudósa
Bekerült a világ legjobb tudósai közé – a kutatók TOP két százalékába – dr. Singh Tej, aki három
éve lakik Szombathelyen, és az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetének angol nyelvű kurzusán
tanít.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szombathelyen-kutat-dr-singh-tej-a-vilag-egyiklegjobb-tudosa-5476979/
Forbes - 2021.11.15.
Ez minden idők legnagyobb magyarországi gyógyszerfejlesztési szerződése
A krónikus izomgörcsöket oldó MPH-220 gyógyszerjelölt további fejlesztését most a Novartis
exvezére által alapított Aditum Bio kockázati tőke társasággal folytatják. Legalább száz millió
dolláros befektetésről van szó. „A tudomány hozta meg az üzleti áttörést” – mondta el a
Forbes.hu kérdésére Málnási Csizmadia András, az ELTE spin-off cégeként létrehozott
Motorpharma Kft. alapítója.
https://forbes.hu/uzlet/gyogyszeripar-amerikai-befektetes-magyar-fejlesztes-motorpharma/
Kultura.hu - 2021.11.15.
Pályaorientációs beszélgetés Závada Péterrel
Závada Péter költő, drámaíró, zenész az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett angol-olasz,
majd később a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán
színháztudomány szakos diplomát. 2016-ban felvételt nyert az ELTE Esztétika Doktori
Iskolájába. 2012 és 2019 között a József Attila Kör tagja is volt. 2009 óta rendszeresen publikál
irodalmi folyóiratokban: verseit többek között a J elenkor, az Élet és Irodalom, a Holmi, a Műút,
az Ex Symposion és a Helikon is közölte.
https://kultura.hu/palyaorientacios-beszelgetes-zavada-peterrel/
Megjelent még: Artnews.hu
bdpst24.hu - 2021.11.15.
A baszk irodalom legkiemelkedőbb alkotója Budapesten
November 18-án a Diálogos: spanyol-magyar irodalmi találkozások sorozatának keretében
Darvasi Lászlóval tart közös estet az Urániában, míg másnap a Cervantes Intézetben a baszk
irodalomról beszélget Faix Dórával, az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
igazgatójával.
https://bdpst24.hu/a-baszk-irodalom-legkiemelkedobb-alkotoja-budapesten/
Megjelent még: Kultúra.hu – Kulturtapas.hu
ATV – 2021.11.15.
Immunológus: A kisgyermekek oltásával szorítható vissza a járvány

Kacskovics Imre szerint a gyerekeket nem igazán befolyásolja a betegség, viszont fertőzni tudnak,
így a 12 év alatti gyermekek oltásával vissza lehetne szorítani a járványt abba a mederbe, ahol ez
kezelhető és nem okoz társadalmi traumát.
http://www.atv.hu/belfold/20211115-immunologus-a-kisgyermekek-oltasaval-szorithato-visszaa-jarvany
Megjelent még: Blikk
Kepmas.hu - 2021.11.15.
Mi dolgunk az űrben? – Interjú Ferencz Orsolyával
A hazai űrstratégiával kapcsolatos munkát miniszteri biztosként az ELTE TTK Földrajz- és
Földtudományi Intézet űrkutató csoportjának tudományos főmunkatársa, Ferencz Orsolya vezeti,
aki nem mellesleg négy gyermek édesanyja is. Így mesél a kezdetekről: „Az emberiséget mindig
foglalkoztatta, hogy milyen világ veszi körül, megfigyelte a Hold fázisait, felfedezte az
összefüggést az ár-apály jelenséggel, érdekelte a körülötte levő, a bolygónkon túli világ.
https://kepmas.hu/hu/mi-dolgunk-az-urben-interju-ferencz-orsolyaval
Greendex.hu - 2021.11.16.
Klímaválság: hagyjuk el a jól hangzó metaforákat!
Forgács Bálint, az ELTE Kognitív Pszichológiai Tanszékének adjunktusa írt lebilincselő és
elgondolkodtató véleménycikket arról, hogy a nyelv miként befolyásolja hozzáállásunkat és
cselekedeteinket a klímaválság kezelése kapcsán.
https://greendex.hu/klimavalsag-hagyjuk-el-a-jol-hangzo-metaforakat/
Noizz.hu - 2021.11.16.
Emlékezhetünk arra, ami meg sem történt? A gyilkosság, ami a pszichológusokat is
fejvakarásra késztette
Eileen kitalálta ezt a történetet és végig hazudta a tárgyalást? Loftus szerint nem, hanem a nőnek
hamis emlékei lettek a gyilkosságról. Megkérdeztük ezekről a hamis emlékekről Dr. Király Ildikót,
az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszékének vezetőjét, aki a Noizz.hu-nak elmondta,
bizonyított ténynek számít, hogy akár gyerekekről vagy felnőttekről van szó, Gyakran ugyanis azt
gondoljuk, hogy a szemtanúk a legmegbízhatóbb, legbiztosabb bizonyítékok egy bűnügy
részleteinek eldöntésére.
https://noizz.hu/big-stories/emlekezhetunk-arra-ami-meg-sem-tortent-a-gyilkossag-ami-apszichologusokat-is/gk5wny1
Autopro.hu - 2021.11.16.
Duális képzésbe fektet a szombathelyi Schaeffler
Az ifjúság edukációja alapvető fontosságú cégünk számára. Több szakmai és egyetemi oktatási
programban vagyunk partnerek, és évről évre egyre több diák csatlakozik hozzánk. Számos
egyetemmel állunk kapcsolatban, a győri Széchenyi István Egyetemmel és a szombathelyi ELTE
Savaria Egyetemi Központtal például két rendkívül sikeres együttműködésünk van.
https://autopro.hu/beszallitok/dualis-kepzesbe-fektet-a-szombathelyi-schaeffler/576687
G7.hu - 2021.11.16.
Ahogy haladunk felfelé az egyetemi ranglétrán, egyre kevesebb a nő az ELTE-n
Az egyik legnagyobb magyar egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) a
legmagasabb fokozattal rendelkező oktatók-kutatók között a legkisebb a nők aránya – ez derül ki
az intézmény Nemi Egyenlőségi Tervének első változatából.
https://g7.hu/kozelet/20211116/ahogy-haladunk-felfele-az-egyetemi-rangletran-egyre-kevesebba-no-az-elte-n/
Megjelent még: szakszervezetek.hu

Trend FM Monitor – 2021.11.16.
Töretlen az érdeklődés az Új Nemzeti Kiválóság Program iránt
Az ELTE PPK felnőttképzés kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének egyetemi adjunktusa
szerint hatalmas segítség diákként ez a kutatási ösztöndíj. Dr. Káplár-kodácsi Kinga erről
személyesen is meggyőződhetett, hiszen még doktoranduszként pályázott, és két kutatásra is
sikerült támogatást nyernie.
https://trendfm.hu/musor?musor=7752&adas=42529
Győr Plusz – 2021.11.17.
Fulbright-ösztöndíjas vendégek az egyetemen
Szeptemberig az egyesült államokbeli metropoliszban, a pénzügyi szektorban dolgozott, most
pedig Fulbright-ösztöndíjjal Széchenyi István életét és munkáit tanulmányozza a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemen Frank Tibor történész mentorálásával. Célja, hogy könyvet
írjon erről. „Magyarország bámulatos hely. Győrben most vagyok először, de nagyon tetszik a
város, a Széchenyi-egyetem pedig rendkívül szép és modern” – mondta végül.
https://www.gyorplusz.hu/gyor/fulbright-osztondijas-vendegek-az-egyetemen/
Nők Lapja – 2021.11.17.
A csend hatalma – beszélgetés Erős Antóniával
„Ma már rendszerszinten, az Oktatási Hivatal felkérésére oktatunk pedagógusokat arra, hogyan
lehet a cukorbeteg gyerekeket az iskolákban és az óvodákban ellátni, miután ez szeptember l-jétől
kötelező feladat minden oktatási intézményben. Ezeket az ismereteket az ELTE Tanító- és
Óvóképző Karán is tanítjuk.”
Nyomtatott megjelenés, 10-13. oldal
Unilife.hu - 2021.11.17.
Minden, amit a bölcsészettudományi képzési területről tudnod kell
Bölcsészettudományi képzéseket az ország szinte valamennyi egyeteme indít, de ezek közül
kiemelkedik az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi
Tudományegyetem; továbbá nagy népszerűségnek örvend még a Pécsi Tudományegyetem és a
Károli Gáspár Református Egyetem is.
https://unilife.hu/egyetem/20211116-kepzes-bolcseszettudomany-egyetem-felveteli-2022.html

