Eötvös Loránd Tudományegyetem
szakszervezetek.hu - 2021.12.15.
Ezek a legjobb pedagógusképző egyetemek és főiskolák
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, az ELTE Tanárképző Központja és a Szegedi
Tudományegyetem Tanárképző Központja vezeti azt a felsőoktatási rangsort, amelyet a HVG a
hallgatók teljesítménye alapján állított össze a pedagógusképzéseket kínáló egyetemekről.
https://szakszervezetek.hu/hirek/28740-ezek-a-legjobb-pedagoguskepzo-egyetemek-es-foiskolak
blikk.hu - 2021.12.15.
Járványügyi védekezés, mesterséges intelligencia – Valós fejlesztések, amelyeket diákok
alkottak
A döntő eredményhirdetésén Zsakó László, az ELTE IK tanszékvezetője, a Neumann Társaság
Tehetséggondozási Szakosztályának elnöke megköszönte a diákok elkötelezett, gyakorlatorientált
munkáját, egyben a hatásos prezentációhoz is pár ötletet adva.
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/digitalis-oktatas-jarvanyugyi-vedekezes-diakok/m7h673j
eduline.hu - 2021.12.15.
Itt a legfrissebb QS-rangsor, a magyar egyetemek közül az ELTE, az SZTE és a BME
vezet
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem érte el a legjobb eredményt a magyar felsőoktatási
intézmények közül a brit Quacquarelli Symonds (QS) friss rangsorában.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211215_QS_feltorekvo_orszagok_egyetemi_rangsora
Megjelent még: Webradio.hu – MTI – Ma.hu – Index - makronom.mandiner.hu
makronom.mandiner.hu - 2021.12.15.
György László: Az elmúlt 650 év legnagyobb egyetemfejlesztési programjáról döntöttünk
Az ELTE új vizsgaközpontja csak egy példája a hazánkban épülő 21. századi, hallgatóbarát
egyetemi közegnek, amely még környezetünket is védi, közben hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok
már a vizsgázás során elsajátítsák a digitális világban szükséges készségeket” – írja a Facebookposztban az államtitkár.
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20211215_gyorgy_laszlo_vizsgakozpont_elte
Telex - 2021.12.15.
Az áltudományos forradalom szerkezete
Robert Merton fél évszázaddal ezelőtt tökéletesen összefoglalta a tudományos ismeretek
átadásának kihívását: E szakadék megszüntetése nélkül a modern és felvilágosult társadalmaink
egykor sziklaszilárdnak hitt alapjai nem lesznek képesek ellenállni az áltudományos forradalomnak
– írja Krekó Péter szociálpszichológus, az ELTE oktatója, a Political Capital elemzőcég
igazgatója.
https://telex.hu/tudomany/2021/12/15/az-altudomanyos-forradalom-szerkezete

Mta.hu – 2021.12.15.
Patkós András szegedi kitüntetése
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa Csengery János
Emlékérem elismerést adományozott Dr. Patkós András professzor úrnak, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Atomfizikai Tanszék professor emeritusának.
https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/patkos-andras-szegedi-kituntetese111879
HVG – 2021.12.15.
Hazai hójelentés: ritka, mint a fehér karácsony
Simon Csilla, az ELTE TTK földtudomány–meteorológia szakos hallgatója szakdolgozatából
kiderül, hogy a két utóbbi értelmezés szerint vizsgálva öt magyarországi nagyváros – Budapest,
Debrecen, Pécs, Szeged, Szombathely – adatait, az 1930-as és az 1960-as években volt a
leggyakrabban fehér a karácsony, de Szegeden például az 1950-es évek után fél évszázadig hiába
vártak az ünnep hangulatát emelő fehér lepelre.
https://hvg.hu/360/202150_hazai_hojelentes_ritka_mint_afeher_karacsony
Spirit FM - Hírek 12:00 - 2021.12.15.
Online tartják meg a fél év végi vizsgákat az ELTE bölcsészkarán
Online tartják meg a félév végi vizsgákat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán. Az erről szóló dékáni utasítást most tették közzé. Nem ez az első
kar az ELTE-n, ami így dönt. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán is online szervezik meg a
vizsgákat, egyedül a záróvizsgákat tartják meg hagyományos formában. A bölcsészkaron
egyébként néhány napja hibrid oktatást rendeltek el.
Magyar Narancs - 2021.12.16.
Érintés nélkül - A koronavírus-járvány és a demenciával élők
Széman Zsuzsa és Kostyál L. Árpád még az első hullám alatt készített kutatása szerint „a járvány
okozta nehézségek és a demenciával élők miatti aggódás negatívan hatott a gondozók
életminőségére, közel 40 százalékuk a járvány előttihez képest rosszabb lelki, mentális egészségi
állapotot jelzett”. Hasonló eredményekre jutott Kucsera Csaba, az ELTE TÁTK Szociálpolitika
Tanszékének tudományos főmunkatársa is, ő a kutatása során olyan hozzátartozókat vizsgált, akik
legalább középsúlyos demenciával élőket gondoznak otthonukban.
Nyomtatott megjelenés, 26-28. oldal
Magyar Narancs – 2021.12.16.
Ébredések
Az elmúlt évek társadalmi mozgalmai az internet segítségével nagyobb nyilvánosságot
biztosítottak korábban alulreprezentált, marginalizált hangoknak és szőnyeg alá söpört
problémáknak, míg korábban a színes bőrű újságírók – az objektivitás hiányára hivatkozva –
évtizedekig el voltak tiltva bizonyos témák feldolgozásától - írja Tábor Áron a „Woke, cancel
culture, kritikai rasszelmélet – az új amerikai szélsőjobb nyelvezete és a liberalizmus belső vitái”
alcímet viselő cikkében. szerző Amerika-szakértő, az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi
Tanulmányok Intézetének egyetemi tanársegédje.
Nyomtatott megjelenés, 122-124. oldal

MTI - 2021.12.16.
Együttműködik az ELTE és a Szépművészeti Múzeum
Szorosabbra fűzi oktatási és tudományos területen folytatott együttműködését az ELTE és a
Szépművészeti Múzeum - közölte a múzeum csütörtökön az MTI-vel.
Megjelent még: Webradio.hu – Kultúra.hu – Magyar Nemzet – Magyar Hírlap - magyarmuzeumok.hu
Eduline - 2021.12.16.
Tudjátok, hány éves az ELTE könyvtárának legrégebbi kézirata?
Ezerkétszáz éves kódextöredéket is őriznek az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárában.
A különleges kéziratra az 1950-es években bukkantak rá.
https://eduline.hu/campus_life/20211214_ELTE_egyetemi_konyvtar_legregebbi_kezirata
KlubRádió - 2021.12.16.
Az abúzus és a kultúra összefüggései
A műsorban ezután Valcz Péter színművész olvasta föl Vajda Júlia eredetileg a közelmúltban
elhangzott Örökölhető-e a trauma? című előadásának részleteit, amelyben a szociológus és
pszichoanalitikus, az ELTE ismert docense olyan szülők gyermekeikhez fűződő viszonyát
vizsgálja, akik kihasították emlékezetükből a Soában elszenvedett traumáikat, és a valósággal való
kapcsolatuk elvesztésének pillanataiban a gyerekeikre vetítették ki üldözőik személyét, fizikailag és
mentálisan is súlyosan bántalmazva őket.
https://www.klubradio.hu/hirek/az-abuzus-es-a-kultura-osszefuggesei-123016
MTI - 2021.12.16.
Tudományos Tanácsadó Testületet hozott létre a Magyar Nemzeti Múzeum
A testület további tagjai Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora;
Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora; Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke; Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora;
Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora; Stumpf István, a TokajHegyalja Egyetem kuratóriumi elnöke; Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és
Levéltár főigazgatója; Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora; valamint Ujváry Gábor, a
Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár intézetvezetője.
Megjelent még: Magyar Hírlap – Demokrata.hu- magyarhirlap.hu - feol.hu - zaol.hu - duol.hu - vaol.hu szon.hu - veol.hu - delmagyar.hu - heol.hu - szoljon.hu – librarius.hu - magyarmuzeumok.hu
M5 Híradó - 2021.12.16.
„A magyar nyelv összetartó erő, amely közösséggé formálja a nemzetet és megtartja a
kultúrát”
Így fogalmazott Tuzson Bence kormányzati államtitkár a Magyar Nyelvőr Díjak átadó
ünnepségén. Az elismerést ebben az évben Németh Mihály történeti nyelvész, Lengyel Klára, az
ELTE oktatója és Szalóczy Pál újságíró vehette át. (A felvételen 05:19-től)
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/12/16/m5-hirado-2021-december16/

Agronaplo.hu - 2021.12.17.
Több szervezet kutatói közösen vizsgálták a talaj szén-dioxid-kibocsátását
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) Talajtani
Intézetének (TAKI) munkatársai az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatóival együttműködve szántóföldi körülmények
között vizsgálták a talaj szén-dioxid-kibocsátásának, azaz a talajrespirációnak és főbb
meghatározó tényezőinek ‒ talajhőmérséklet, talajnedvesség és növényi aktivitás ‒ az alakulását –
tette közzé honlapján az ELKH.
https://agronaplo.hu/hirek/tobb-szervezet-kutatoi-kozosen-vizsgaltak-a-talaj-szen-dioxidkibocsatasat
Computer World – 2021.12.17.
Informatikusképzés 2021
A piaci igényekhez próbálják igazítani tananyagukat, oktatási módszereiket, hazai és nemzetközi
kutatási kapcsolataikat, valamint ipari együttműködéseiket az informatikusokat képző
felsőoktatási intézmények. Lássuk, hogy csinálják a BME-n, az ELTE-n és az SZTE-n!
https://computerworld.hu/cwprint/informatikuskepzes-2021-303192.html
Origo - 2021.12.17.
Átfogó kutatás készült a fenntarthatóságról a diákok körében
De ha a kutatás eredményeként a diákok felteszik maguknak a kérdést, hogy ma reggel hány km-t
reggeliztem, akkor már jó úton vannak. A kutatási program 2021-ben a PontVelem Nonprofit
Kft. szervezésében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Kutatásetikai Bizottságának 2021/192 számú etikai engedélye alapján zajlott.
https://www.origo.hu/gazdasag/20211217-atfogo-kutatas-diak-fenntarthatosag.html
kanizsaujsag.hu - 2021.12.17.
Kemény János-díjat kapott a tótszentmártoni Németh Zsolt
Kemény János-díjat kapott Németh Zsolt, az ELTE Informatikatudományi Intézet Numerikus
Analízis Tanszékének egyetemi adjunktusa. A Tótszentmártonból származó fiatalember a
Nemzetközi Informatikai Diákolimpia bizottsági tagjait is erősíteni fogja öt éven keresztül.
Kemény János, zsidó származású magyar-amerikai matematikus, számítástechnikus, a BASIC
nyelv egyik kifejlesztője, valamint az időosztásos rendszerek úttörője volt.
https://kanizsaujsag.hu/hir/202112/kemeny-janos-dijat-kapott-a-totszentmartoni-nemeth-zsolt
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2021.12.18.
Név-más
Bárdosi Vilmos professzor, az ELTE frankofón kapcsolataiért felelős rektori megbízottja szerint
az iel semleges személyes névmás használata szintaktikailag szétrobbantaná a mondat struktúráját,
és aránytalan szókincsnövekedést okozna, ami követhetetlenné tenné a nyelvet.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2021/12/nev-mas
budaorsiinfo.hu - 2021.12.18.
Budaörsi sikerek a HÓD 2021 Nemzetközi informatikai és számítógép-készség
versenyen

Minden eddiginél több versenyző, 305 iskola 33 467 diákja mérette meg magát Magyarország
legnagyobb informatikai versenyén, az informatikai gondolkodáshoz kedvet csináló e-Hódon. A
Neumann Társaság Közoktatási Szakosztálya és az ELTE IK rendezésében lezajlott
megmérettetésbe a hazai diákokon túl határon túli magyar területeken élő gyerekek is
bekapcsolódhattak.
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2021/12/18/budaorsi-sikerek-a-hod-2021-nemzetkoziinformatikai-es-szamitogep-keszseg-versenyen/
beol.hu - 2021.12.19.
A szlovákságért végzett munkájáért kapott díjat az ELTE tanára
E jeles alkalomra érkezett a településre dr. Zsilák Mária, hogy átvehesse a Nagybánhegyesi
Szlovákságért díjat. Az ELTE tanárát jól ismerik a községben, helytörténeti kiadványok
szerkesztője, a nagybánhegyesi szlovák szellemi értékek megőrzésében, dokumentálásában vállal
komoly szerepet.
https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2021/12/a-szlovaksagert-vegzett-munkajaert-kapott-dijat-azelte-tanara
M1 Híradó – 2021. december 19.
Továbbra is nagy az érdeklődés itthon a koronavírus elleni oltások iránt
Sok esetben a korábbi védőoltásra kiváltott védelem, illetőleg ha már valaki átesett a betegségen
korábban, az a védettség mostanra már nem elégséges, különösen az Omikron esetében – mondta
el Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK dékánja. (A felvételen 03:37-től)
https://hirado.hu/video/2021/12/19/hirado-2021-december-19-1200/
RTL Híradó – 2021.12.19.
Soha nem látott esetszám-növekedés jöhet itthon az omikron miatt
Vattay Gábor az ELTE komplex rendszerek fizikájának tanszékvezetője, aki járványügyi
modellezéssel foglalkozik, úgy számol, nagyjából január közepén lesz domináns Magyarországon
az omikronvariáns, addig csökkennek az esetszámok napi ezer körüli esetre, aztán újra berobban
a járvány. (A felvételen 07:24-től)
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/21-12-19-rtl-hirado-c_12914302
Megjelent még: ATV – 24.hu – InfoRádió - egeszsegkalauz.hu – portfolio.hu - szeretlekmagyarorszag.hu –
Index – Ma.hu – Magyar Narancs – Népszava – Egri Ügyek - hazipatika.com – medicalonline.hu novekedes.hu – Gondola.hu – HVG – Pecsma.hu – RTL Klub Reggeli – Klubrádió – Femcafe.hu HVG - 2021.12.20.
Újabb jó hír: egy másik topegyetemre is bejutott magyar diák
Az ELTE Apáczai János Gimnázium tanulója, Saracco Lucio már az előválogatáson bejutott az
egyetem 2022-ben induló évfolyamára.
https://hvg.hu/elet/20211220_Ujabb_jo_hir_egy_masik_topegyetemre_is_bejutott_magyar_dia
k
Megjelent még: blikk.hu - Spirit FM – Eduline – HVG – Index – Napi.hu - penzcentrum.hu – M1 Hírek –
Rádió1 -

Eduline - 2021.12.20.
Itt a legfrissebb egyetemi rangsor: ezek Magyarország legjobb informatikai képzései
A HVG 2022-es rangsorának élére az ELTE Informatikai Kara és a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kara került.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211217_legjobb_informatikai_kepzesek
Megjelent még: Napi.hu
Telex - 2021.12.20.
Hivatalosan is véget ért az év legnagyobb vulkánkitörése
„És már itt a legfrissebb esemény, a Tonga térségben történt heves robbanásos kitörés, ami
tenger alatt következett be, de több mint 10 kilométer magas kitörési felhőt eredményezett. Amíg
a tűzhányók működnek, a vulkanológiai munkában sincs megállás.” – írja cikkében Harangi
Szabolcs geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK egyetemi tanára.
https://telex.hu/tudomany/2021/12/20/hivatalosan-is-veget-ert-az-ev-legnagyobbvukankitorese
Megjelent még: 24.hu
Szombat.org – 2021.12.20.
Oroszország 80 év után visszaadja a görög zsidók dokumentumait
„Fejezetek az oroszországi zsidóság történetéből" címmel dokumentumgyűjtemény jelenik meg a
közeljövőben. Az összeállítás kutatói és fordítói munkáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán
Krausz Tamás professzor vezetésével végezték el.
https://www.szombat.org/tortenelem/oroszorszag-80-ev-utan-visszaadja-a-gorog-zsidokdokumentumait
KlubRádió Reggeli gyors - 2021.12.20.
Hogyan hatnak a különféle vakcinák a koronavírus omikron nevű variánsa ellen és mi
jellemzi az omikront?
Itt valami óvatos optimizmusra van ok, tehát ahol először fölfutott a járvány, az omikron hullám
Dél-Afrikában, ott úgy tűnik, hogy kisebb arányban okoz súlyos fertőzést, de azért nem szabad
arra építeni, akkor nekünk semmit nem kell tennünk, ugye nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi
fog történni a többi országban – mondta az adásban Müller Viktor elméleti biológus az ELTE
TTK docense.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-december-20-hetfo-0600-21951
Kossuth Rádió – 2021.12.21.
Az élő Gárdonyi-arc
Az élő Gárdonyi-arc címmel írt könyvet Gárdonyi Gézáról az emlékét odaadón ápoló dédunoka,
amelyben értelmezi Jézus-követő dédapja művészetének szakrális vonulatát. A mai házigazda
Balázs Géza, az ELTE BTK egyetemi tanárának vendége Keller Péter gépészmérnök,
minőségfejlesztő mérnök.
https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/12/20/az-este-a-hazigazda-az-elo-gardonyiarc/#

Mandiner.hu - 2021.12.21.
„A magyarok jogait ennyire semmibe vették” – Így értékelte Trianont Japán
A Trianon és a japán diplomácia – magyar vonatkozású japán diplomáciai dokumentumok 19141923 című kötet ekkor veszi fel a történet fonalát. Mint Wintermantel Péter, a kötet magyar
szerkesztője elmeséli, a könyv összeállítása öt évet vett igénybe, ugyanis a soha korábban nem
publikált forrásokat egytől egyig le is kellett fordítani; Umemura Yuko, az ELTE japán
tanszékének vezetője szerepe elévülhetetlen a régi, kézzel írott források feldolgozásában.
https://mandiner.hu/cikk/20211221_trianon_japan
Kossuth Rádió - Napközben - 2021.12.21.
Egy mobilalkalmazás hivatott segíteni azokat az embereket, akiket valamilyen trauma ért
Csángó Dániel élete 16 éve egy baleset után változott meg, gyökeresen mondhatjuk. Barátjával
buliból tartottak hazafelé, autóbaleset következtében mind a nyaka, mind pedig a négy végtagja
lebénult. Tapasztalatait öt esztendeje osztja meg, másokkal tanít az ELTE Gyógypedagógiai
Karán, és létrehozta a Mozduljunk ki egyesületet.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-21_09-05-00&enddate=2021-1221_11-10-00&ch=mr1
Épiteszforum.hu - 2021.12.21.
Átalakítják az ELTE Trefort-kerti campusának épületét
Közbeszerzést írtak ki az ELTE Trefort-kerti campusának Puskin utca 9-es szám alatti, régóta
üresen és elhanyagoltan álló "E" épületét érintő tervezési és generálkivitelezési feladatokra, az
ajánlatokat 2022. február 2-ig várják. Ahogy a leírásban szerepel, az eredeti épület 1873-ban
épült. Az elképzelések szerint az 1940-es években megépített második emeleti szintet elbontják, a
megmaradó pince+földszint+egy emelet szintes épületre egy új szintet és egy tetőtéri szintet
építenek.
https://epiteszforum.hu/atalakitjak-az-elte-trefort-kerti-campusanak-epuletet
Megjelent még: pestbuda.hu – mandiner.hu – Sláger FM - magyarepitok.hu
Eduline - 2021.12.22.
Az ELTE és a szegedi egyetem vezeti a jogi karok 2022-es HVG-rangsorát
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem jogi kara vezeti a HVG
2022-es, jogi képzéseket kínáló egyetemekről készített rangsorát.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211221_jogi_karok_HVGrangsor_2022
Portfolio.hu - 2021.12.22.
Bekapcsolódik az ELTE a második kvantumforradalomba
Közösen vásárolta meg az Eötvös Loránd Egyetem két kutatócsoportja a világ ötödik, a középkelet európai régió első kvantumhardverét - számol be a hírről az egyetem honlapja, amely szerint
az ELTE a QuiX chipet a fotonikus kvantumszámítástechnika tudományos kutatására fogja
használni.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211222/bekapcsolodik-az-elte-a-masodikkvantumforradalomba-517876
Megjelent még: Telex – M1 Hírek - hirek.prim.hu - zetapress.hu - technokrata.hu – Minuszos.hu tudomanyplaza.hu

Szabad Föld - 2021.12.23.
Nagy a csoki karbonlábnyoma
Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa szerint a kakaó
rendkívül kényes a klimatikus viszonyok megváltozására.
Nyomtatott megjelenés, 47. oldal
Vaol.hu – 2021.12.23.
Nagy ívű tervek az egyetemen
Az elmúlt öt évben mintegy 3,1 milliárd forintos pályázati támogatás érkezett az ELTE Savaria
Egyetemi Központjába, ami számos terület fejlesztését tette lehetővé. A jövőbeni tervek is
komolyak, a campus nagy dolgokat szeretne megvalósítani az elkövetkezendő időszakban.
Ezekhez 3-3,5 milliárd forintra lenne szükség.
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/12/nagy-ivu-tervek-az-egyetemen
Vaol.hu – 2021.12.23.
Kincsesbányát talált Kemenesalján
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, az ELTE SEK docense, a vasi képzőművészpályák
avatott ismerője és „szószólója” Katalint a kemenesaljai életművek feldolgozására és publikálására
bátorítja.
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/12/kincsesbanyat-talalt-kemenesaljan
24.hu - 2021.12.23.
Felesleges pánik zajlik az omikron körül?
Mind a média szerkesztési elvei, mind a tartalom bemutatása csökkentheti a bizalmat az ilyen
témákról nyilatkozó szakértőkben. Furcsa feszültség látható a kockázatok bemutatásakor. Ha csak
adatokat közöl, nem hangsúlyozza a társadalmi relevanciát, akkor inkább „objektívnek” tűnik a
szakértő, ha a társadalmi jelentőséget hangsúlyozza, rögtön könnyen elfogultnak tűnik – tette
hozzá Zemplén Gábor Áron, az ELTE Gazdaságtudományi Karának professzora.
https://24.hu/tudomany/2021/12/23/omikron-koronavirus-panik-tudomyan-politika/
Ugytudjuk.hu - 2021.12.23.
„A száraz egyetemi tananyag mellett egyre inkább a gyakorlati tudás felé mozdulunk el”
Volt Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, aztán lett Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ. Lassan 5 éve már az ELTE-hez tartozik a szombathelyi intézmény. Az ELTE
is küzd a pedagógusképzéssel, viszont így is egyre többen járnak a szombathelyi intézménybe –
mondta el Lenkai Nóra rektori biztos.
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-12-23_a-szaraz-egyetemi-tananyag-mellett-egyre-inkabb-agyakorlati-tudas-fele-mozdulunk-el
Vaol.hu - 2021.12.24.
Jótékonykodó diákok
Az adventi időszakban két, az egész iskolai közösséget megszólító adománygyűjtést bonyolítottak
le az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnáziumban – tájékoztatott Kukor Ferenc

igazgatóhelyettes, vezető történelemtanár.
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/12/jotekonykodtak-a-elte-bolyai-janos-altalanos-iskolaes-gimnazium-diakjai
MTI – 2021.12.24.
A mezőgazdasági kártevő-fertőzöttséget szaganyag alapján érzékelő rendszert dolgoztak
ki
Elkészült az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának (ELTE TTK) közös projektje; az E-orr kutatóműhely feladata az
volt, hogy kidolgozza a mezőgazdasági kártevő-fertőzöttséget szaganyag alapján érzékelő
rendszert.
Megjelent még: Webradio.hu – Transindex.ro – szmsz.press – Ma.hu – Magyar Hírlap - agroinform.hu behir.hu – HVG – Magyar Mezőgazdaság
Ujkor.hu - 2021.12.24.
A háború az emberiség természetes állapota – Domokos György előadása a kora újkori
európai hadügyekről
2021. szeptember 16-án Domokos György, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti
Kutató Intézetének kutatója tartott előadást az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán. Európai hadügyek a 16–17. században. Elméletek, tévhitek… és a
valóság című prezentációját a Hobbes Leviatánja óta jól ismert, kissé sokkolóan ható gondolattal
kezdte: „A háború az emberiség természetes állapota”.
https://ujkor.hu/content/a-haboru-az-emberiseg-termeszetes-allapota-domokos-gyorgyeloadasa-a-kora-ujkori-europai-hadugyekrol
Mfor.hu - 2021.12.25.
A pénz olyan, mint a drog
Sokan azt gondolják, hogy az csak a gazdagok reklámszövege a szegények felé, hogy a pénz nem
boldogít. Dr. Kőváry Zoltán habilitált egyetemi docens, az ELTE klinikai szakpszichológusa
szerint ez tévedés, a pénz tényleg nem boldogít.
https://mfor.hu/cikkek/makro/a-penz-olyan-mint-a-drog.html
Epiteszforum.hu - 2021.12.26.
Bővítik az ELTE lágymányosi campusának déli tömbjét
Közbeszerzést írt ki a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. az
ELTE lágymányosi campus déli tömb épületbővítésének tervezésére és kivitelezésére. A projekt
célja egy oktatási-kutatási funkciót ellátó pince+földszint+5 emelet szintes közhasználatú épület
létrehozása. A fejlesztési területen található a XI. kerületi Pázmány Péter sétány 1/a-c alatti
egyetemi tömb földszint+8 emelet szintes épülete, ami 2001-ben épült.
https://epiteszforum.hu/bovitik-az-elte-lagymanyosi-campusanak-deli-tombjet
Megjelent még: Eduline
Klubrádió - 2021.12.26.
Egyenjogúság, kultúrséták és retroérzés szalagon
Magyarics Tamás történész elmondta, a rabszolgafelszabadítást követően nem változott meg

természetesen minden egyik napról a másikra. Sőt, a déliek többségének szemét annyira csípte,
hogy a fekete polgárok is különböző jogokhoz jutottak, hogy végül elérték, hogy 1896-ban
törvényesítették a szegregáció lehetőségét az egész USA-ban. Az ELTE tanára hozzátette, ezzel
ugyanakkor nem éltek az északi és a nyugati államok. A feszült hangulatú évtizedekben sok
kezdeményezés nem volt a változásra – emelete ki – míg 1954-ben végül a korábbi törvényt
hatályon kívül helyezték.
https://www.klubradio.hu/hirek/egyenjogusag-kultursetak-es-retroerzes-szalagon-123187
Sokszinuvidek.24.hu - 2021.12.26.
Kimozdította a Fűvészkert a városi embereket a természetbe
Idén összesen öt alkalommal rendezték meg a Füvészkertben (az ELTE botanikus kertjében) az
Öko Zsibongót. A környezettudatos családi programsorozat augusztusban indult, és az idei
utolsó eseményen, december 5-én a Bio Mikulás programon vehettek részt az érdeklődők.
Augusztustól decemberig összesen 7 000 látogató és több mint 130 kiállító volt jelen az Öko
Zsibongón, melyet januárban nem rendeznek meg, de a szervezők már most készülnek a februári
eseményre.
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2021/12/26/fuveszkert-oko-zsibongo-elte/
24.hu - 2021.12.26.
Miért írt kurvácskákról Ferenc József Sisinek?
Nekünk, magyaroknak pedig külön izgalmas, hogy Ferenc József és Erzsébet egymás közti privát
levelezését nem egyszer magyarul folytatta. Mindez a Nyizsnyánszki Ferenc fordításában
magyarul először elérhető új kötetből, a Ferenc József levelei Sisihez című könyvből derül ki,
amelyről Erzsébet magyarországi kutatójával, Vér Eszter Virággal, az ELTE BTK oktatójával, a
Monarchikum Kutatócsoport tagjával beszélgettünk.
https://24.hu/tudomany/2021/12/26/sisi-szerelem-ferenc-jozsef-levelek/
digitalhungary.hu - 2021.12.27.
Manipulálható vagyok én is, és ez egyáltalán nem zavar
Mérő László, az ELTE professzora rengeteg szempontból egyedi utat jár, elég, ha csak hivatását
nézzük, amely a ritkán előforduló matematikusból lett pszichológus ívet írja le – aki azért
megmaradt matematikusnak is, egy kis standupos fűszerrel. De interjúalanynak sem szokásos,
szívesen szövi bele példákba, kérdezz-felelek kísérletekbe állításait; tartózkodik a kategorikus
kijelentésektől a viselkedési közgazdaságtanról, hiszen tudja, ahány ember, annyifélék vagyunk.
https://www.digitalhungary.hu/interjuk/Manipulalhato-vagyok-en-is-es-ez-egyaltalan-nemzavar/14535/
Eduline - 2021.12.27.
A diplomádnál is fontosabb lehet az egyetemi kapcsolatrendszered
Az egyetemi sportklubok azoknak kínálnak jó alternatívát a kapcsolatépítésre, akiknek jók, esetleg
profik valamilyen sportban. Soós Patrik harmadéves hallgató már Ob 1/B-ben játszó
vízilabdásként érkezett az ELTE GTK-ra 2019-ben. „Számomra a sporthoz fűződő kötöttségeim
miatt megterhelő lett volna diákszervezethez kapcsolódni” – vallja Soós Patrik, aki most már az
egyetem színeiben is versenyez.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211206_Kapcsolati_halo_epitese_egyetem

Vehir.hu - 2021.12.27.
Veszprémből a NASA kutatólaborjába
Rácz Gábor, az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája
Tanszék kozmológusa kétéves posztdoktori ösztöndíj programot nyert el az amerikai
űrügynökségtől, hogy az univerzum tágulásával kapcsolatos elméleteit kutassa.
https://vehir.hu/cikk/62993-veszprembol-a-nasa-kutatolaborjaba
Qubit.hu - 2021.12.27.
Koltai Júlia: Az adattudomány kitűnően megmutatja az oltásellenesség stációit
Mitől lesz egy algoritmus diszkriminatív vagy épp rasszista? A Qubit podcastjában tudósokkal,
kutatókkal, a tudomány ismert és ismeretlen hőseivel beszélgetünk. A legújabb epizódban Koltai
Júlia, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója, az ELTE Társadalomtudományi Karának
adjunktusa, a CEU vendégtanára volt a vendégünk, akinek a számításalapú társadalomtudomány
(computational social science) a szakterülete. A beszélgetést Radó Nóra kollégánk vezette.
https://qubit.hu/2021/12/27/koltai-julia-az-adattudomany-kitunoen-megmutatja-azoltasellenesseg-stacioit
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2021.12.27.
Legutóbb 25 éve tudtak ennyi érmet nyerni a magyarok olimpián, mint most Tokióban
A sportkormányzat 2011 óta bevezette az úgynevezett látványcsapat sportágakban a TAO
támogatási rendszert. Itt a vízilabda, a kézilabda az, ami az olimpia szempontjából fontosabb,
illetve ’13-tól a londoni olimpia után pedig a kiemelt sportágfejlesztési programot vezette be,
amely az úgynevezett olimpiai egyéni sportágaknak a támogatási rendszere. És ez úgy látszik,
most kezdett beérni – fogalmazott az adásban Lehmann László sportmenedzsee, az ELTE
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet mestertanára.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-27_06-00-00&enddate=2021-1227_09-10-00&ch=mr1
Bumm.sk - 2021.12.28.
Mintha képregényt rajzoltak volna a római kori díszsisakra
Az egyik legbecsesebb ezek közül az a díszsisak, ami a vásártéri ásatások során egy beszakadt
pincéből került elő. A múzeum és az ELTE 1992-től 2016-ig végzett feltárásokat ezen a területen.
„A sisak a kettes számú pincéből került elő. A pince érdekessége, hogy fa födémzete beszakadt,
így maga alá temette a pince tartalmát, hatalmas kerámiákat, amforákat és edényeket.
https://www.bumm.sk/regio/2021/12/28/mintha-kepregenyt-rajzoltak-volna-a-romai-koridiszsisakra
Kossuth Rádió - 2021.12.28.
Éppen egy évvel ezelőtt adták be itthon az első védőoltást
Ugye ez egy nagy kérdés, hogy most kötelezővé tehető-e ez az oltás vagy nem. Nagy vita ezzel
kapcsolatban azért sok országban felbukkant az elmúlt időszakban, és most is hajlanak több
nyugat-európai ország vezetői is arra, hogy ezt újra megfontolják és bevezetik, mert ez a vírus itt
van. Erre sem gondoltunk egyébként, hogy 2022 küszöbén még mindig koronavírussal, sőt, most
egy újabb és még fertőzőbb koronavírussal kell foglalkoznunk – mondta az adásban Kacskovics

Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-28_16-00-00&enddate=2021-1228_16-18-00&ch=mr1
Megjelent még: Petőfi Rádió – Spirit FM – M1 Ma reggel – M1 Híradó – TV2 Tények – Jazzy Rádió
Nyugat.hu - 2021.12.28.
Mérföldek és mérföldkövek – Most érnek be a SEK ELTE-integrációjának eredményei
Nemcsak az infrastruktúra, de a hallgatói színvonal is egyre jobb a szombathelyi egyetemen,
ahova egyre többen érkeznek a régión kívülről is. Késő délután van, a téli nap éppen lemenni
készül, felhők csak mutatóban vannak a szombathelyi égbolton. Mindezzel a kerettel
majdhogynem festőinek tűnik az ELTE SEK jellegzetes, lassan történelmi bejárata.
https://www.nyugat.hu/cikk/merfoldek_es_merfoldkovek_most_erett_be_az_elte
Agroforum.hu – 2021.12.29.
Heti 30 hívás érkezik a gazdálkodók krízisvonalára
Fontos, hogy az öngyilkosság megelőzhető. Ha valaki bajban van, lelki gondok, sötét gondolatok
nyomasztják akkor Magyarországon is kérhet segítséget, például az ELTE honlapján található
valamelyik szervezettől: https://www.ppk.elte.hu/tanacsado/sos
https://agroforum.hu/agrarhirek/eletmod/heti-30-hivas-erkezik-a-gazdalkodok-krizisvonalara/
24.hu - 2021.12.29.
Nagyon drága lesz az Európának a klímaváltozás
A klímaváltozás elleni rendszerszintű fellépésen és alkalmazkodáson kívül meg kell változtatnunk
azt a rossz gyakorlatot, hogy az infrastrukturális tervezés továbbra sem igazán számol a változó
éghajlat jelentette kockázatokkal – írja a Másfélfokon elemzésében Szabó Amanda Imola
meteorológus, éghajlatkutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi
Doktori Iskolájának doktorandusza.
https://24.hu/tudomany/2021/12/29/klimavaltozas-draga-veszelyes-europai-infrastrukturaipar-kozlekedes-energiaszektor/
Megjelent még: Népszava
Magyar Hang - 2021.12.30.
Rendetlenkedő kőzetlemezek
A Dél-Hargita dél felé haladva egyre ﬁatalodik: az északabbra eső vulkánok több millió éve, a
délebbiek egykét millió éve törtek ki utoljára, a Csomád utolsó kitörése pedig csak a jégkor
(pleisztocén) végén volt – mondja Karátson Dávid egyetemi tanár, az ELTE Természetföldrajzi
Tanszék vezetője.
Nyomtatott megjelenés, 22. oldal
Innoteka.hu – 2021.12.30.
Tudásháromszög-alapú innovációs stratégia
„Az ELTE Informatikai Kara a harmadik generációs egyetemi modell felé vezető úton jár” –
mondja dr. Horváth Zoltán, a Kar dékánja, akit arról is kérdeztünk, hogy milyen lépéseket
tesznek a haladás érdekében.
https://www.innoteka.hu/cikk/tudasharomszog_alapu_innovacios_strategia.2410.html

Infostart.hu - 2021.12.30.
2021: a hosszú lávaöntések éve – drámai képek
De miért érezzük, hogy több a vulkáni működés? Mások mellett erre is választ kaphatunk az
egyetemi tanár év végi összefoglalójából. Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének
igazgatója elsőként arra hívja föl a figyelmet, hogy ma már nincs olyan vulkáni esemény, amiről ne
értesülnénk rögtön, legyen az a Föld legeldugodtabb helyszínén is. A műholdas, távérzékeléses
megfigyelés minden korábbinál érzékenyebben mutatja a kitöréseket még akkor is, ha az lakatlan
területen zajlik.
https://infostart.hu/tudomany/2021/12/30/2021-a-hosszu-lavaontesek-eve-kepek
Megjelent még: Telex
Marie Claire – 2021.12.30.
Bovaryné mi vagyunk! Flaubert 200
Bovaryné meg van hatva. Idén 200 éves a szülőatyja, Gustave Flaubert. Szederkényi Olga
kulturális hangjáték-sorozatában a téma kapcsán Karafiáth Judit irodalomtörténésszel, az ELTE
oktatójával és Halász Rita friss Margó-díjas íróval beszélgetett.
https://marieclaire.hu/marieclaire-podcast/2021/12/30/podcast-bovaryne-mi-vagyunk-flaubert200/
Rakéta.hu – 2021.12.31.
Hogyan marad működőképes több millió Celsius-fokos környezetben a Parker
napszonda?
Ebben a kontextusban a légkör megfogalmazás némileg pontatlan, mivel, ahogy azt Erdélyi
Róbert, a Sheffieldi Egyetem Napfizikai és Űrplazma Kutatóközpontjának vezetője, a Magyar
Napfizikai Alapítvány kuratóriumának elnöke és az ELTE csillagászati professzora kérdésünkre
elmondta, a Nap légköre valójában nem a korona határáig tart, maga a Föld is a Nap
atmoszférájában kering, bár ahogy közelítünk a Naphoz a hőmérséklet természetesen egyre
növekszik.
https://raketa.hu/parker-napszonda-napfizika-uridojaras
Mandiner.hu - 2021.12.31.
Korszakváltáshoz érkeztünk a hunok kutatásában – régészek a Mandinernek
Rácz Zsófia régész, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének docense, a Kárpát-medence
népvándorlás kori régészetével, hun korral, a germán királyságok időszakával és avar korral
foglalkozik.
https://mandiner.hu/cikk/20211231_hunok_tudomany_regeszet
MTI - 2021.12.31.
Elhunyt Horváth Jenő a Magyar Ügyvédi Kamara korábbi elnöke
Horváth Jenő 1956 óta volt ügyvéd, 1974-től 1989-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara, 1989-től
2006-ig négy cikluson át a Magyar Ügyvédi Kamara elnöki tisztét töltötte be. Horváth Jenő 1985
és 1990 között országgyűlési képviselő volt, továbbá címzetes egyetemi tanár, az ELTE Polgári
eljárásjogi tanszékének oktatója, aki számos ügyvédi és állami kitüntetés kapott. Horváth Jenő 93

éves volt.
Megjelent még: atv.hu - vg.hu - 24.hu - webradio.hu - napi.hu - origo.hu – InfoRádió – Blikk
Magyar Mezőgazdaság - 2021.12.31.
A kutya az ember barátja, a malac csak a gazdájáé
A többi között erre mutatott rá az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport és az
ELTE Természettudományi Kar Etológia Tanszék kutatóinak vizsgálata, amelyben családban élő
fiatal törpemalacok és kutyák emberekkel való kommunikációs viselkedését hasonlították össze. A
több szempontból úttörő jelentőségű kutatások az állattenyésztés és a humán gyógyászat terén is
új felismerésekhez vezethetnek.
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/12/31/kutya-az-ember-baratja-malac-csak-gazdajae
Eduline - 2022.01.01.
Ingyenes nyelvoktatás, szakkollégium, sportkörök: ezeket nem érdemes kihagyni
egyetemistaként
A Budapesti Corvinus Egyetemen tanulók ingyenes tanulási tanácsadásra, pszichológiai
konzultációra is jelentkezhetnek, ahogy az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadója is ingyenes
pszichológiai segítséget kínál azoknak, akik családi, beilleszkedési, önértékelési vagy tanulási
nehézségekkel, szorongással vagy stresszel küzdenek, de az Óbudai Egyetemen tanulók is részt
vehetnek mentálhigiénés foglalkozáson, és a pszichológusok hagyományos és online tanácsadást
is tartanak.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211216_egyetemi_plusz_szolgaltatasok
Növekedés.hu – 2022.01.01.
Miért írunk most 2022-t? Hogy alakult ki az időszámítás?
miért alakult így időszámításunk, milyen kérdések, illetve ellentmondások övezik annak kezdetét,
valamint mennyire vagyunk tisztában történelmünk ezen periódusával - többek között erről
tartott előadást a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Budapest Lectures előadássorozatban
David Lloyd Dusenbury történész, aki szeptembertől Danube Institute vendégkutatója, az MCC
vendégelőadója, illetve az ELTE oktatója.
https://novekedes.hu/elemzesek/miert-irunk-most-2022-t-hogy-alakult-ki-az-idoszamitas
Vaticannews.va - 2022.01.01.
A betlehemi jászol, ahogy még nem láttuk: interjú Falvay Dáviddal
Mediationes vitae Christi - Krisztus életéről való elmélkedések a címe annak a gyönyörűen
illusztrált kötetnek, ami középkori kódexek alapján foglalja össze egy ferences szerző
apácaközösségeknek szóló elmélkedéseit. Igazi gyöngyszeme ez a középkori népi, vallásos
hagyományok gyűjteményének, amely olasz és latin nyelven jelent meg, egyik szerkesztője Falvay
Dávid, az ELTE olasz nyelv és irodalom tanszékének vezetője.
https://www.vaticannews.va/hu/vilag/news/2021-12/falvay-david-interju-meditationes-vitaechristi.html
24.hu - 2022.01.01.
Jézus születése átírta a naptárt
A valóság viszont korántsem ennyire egyszerű, sőt: a Krisztus életeseményeiről megemlékező

keresztény ünnepek időpontjai a III-IV. század fordulóján szilárdultak meg, a kevés forrás okán
viszont nagyon kaotikus a kép, az egymásutániság, az ok-okozati összefüggések sokszor nem
egyértelműek – mondja a 24.hu-nak Körmendi Tamás történész, az ELTE BTK Történeti Intézet
igazgatóhelyettese, a Történelem Segédtudományai Tanszék vezetője.
https://24.hu/tudomany/2022/01/01/uj-ev-szilveszter-karacsony-jezus-szuletese-naptar/
Mandiner.hu - 2022.01.01.
Ma nyugaton liberális diktatúrák működnek – Frenyó Zoltán a Mandinernek
Az ELTE BTK történelem-filozófia szakán szerzett diplomát. Kutatási területe a vallásfilozófia,
az ókeresztény gondolkodás, valamint a XX. századi keresztény filozófia, azon belül a magyar
eszmetörténet. Tanított középiskolában és a Pázmányon. Számos egyesület tagja. Eddig 9 önálló
kötete és 11 szerkesztett kötete jelent meg.
https://mandiner.hu/cikk/20211229_frenyo_zoltan_konzervativ_arckepek_liberalis_diktatura_i
nterju
Demokrata.hu - 2022.01.02.
Magyarként az űrben
Továbbá fontos űridőjárási kísérleteket folytatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a
Wigner Fizikai Kutatóközpontban és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat más intézményeiben is.
Jövő tavasszal elkészül az ötödik BME-s, ezzel pedig a hatodik magyar műhold, az eddigi 0,1-3
kilogrammos piko- és nanoszatelitek után pedig hamarosan lesz Magyarországnak egy saját, nagy
méretű távközlési műholdja is.
https://demokrata.hu/tudomany/magyarkent-az-urben-466150/
MTA - 2022.01.02.
Lendületesek: Kubinyi Enikő
Amikor Kubinyi Enikő 1994-ben biológushallgatóként szakdolgozatán kezdett el dolgozni az
ELTE Etológia Tanszékén, még nem tudta, hogy kutyákat fog vizsgálni. A tanszéken Csányi
Vilmos vezetésével akkor indult a kutyák viselkedésének kutatása. „Nem azért jelentkeztem az
Etológia Tanszéken, hogy kutyázzak, hanem hogy kutassak, mert rengeteg érdeklődés volt
bennem az állatok viselkedése iránt”.
https://mta.hu/mta_hirei/lenduletesek-kubinyi-eniko-111671
Kossuth Rádió - Krónika - 2022.01.03.
Január első hetében is folytatódik a koronavírus elleni oltási kampány Magyarországon
Az elmúlt három napban csaknem 6 ezer új fertőzöttet azonosítottak, és 248 beteg halt meg a
koronavírus okozta szövődményekben. Több mint 3300 beteget ápolnak kórházban, közülük
318-an vannak lélegeztetőgépen. Ahol kevésbé átoltotta a lakosság, ott van nagyobb esély arra,
hogy nagyobb számú vírus jelenik meg vírusrészecske és ezek között bukkanhat fel egy-egy újabb
variáns, ami veszélyes is lehet - hangsúlyozta az ELTE Természettudományi Karának dékánja a
közmédiában.
Megjelent még: M1 Híradó – Petőfi Rádió
Fejér Megyei Hírlap - 2022.01.03.
Boldogságtérkép: az élmezőnyben végzett Fejér megye a felmérésben

A leginkább ismert változata ennek a kutatásnak az ELTE PPK Pozitív Pszichológia
Kutatócsoportja, a Jobb Veled a Világ Alapítvány, valamint a Pozitív Pedagógia és Nevelés
Program támogatásával létrejövő boldogságtérkép, amely jellemzően a március végi boldogság
világnapjára időzített érdekes információhalmaz. Legutóbb 2021 tavaszán jelent meg, akkor a
2020. április 1. és 2021. március 15. közötti, járványteli időszakot vizsgálták a szakemberek.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
Portfoliio.hu – 2022.01.03.
Budapesten robban be az omikron először - Mi vár Magyarországra?
A világon az omikron-hullám a sűrűn lakott centrumokban kezdődik, és több hetes lemaradással
éri el a kisebb népsűrűségű területeket. Nálunk tehát Budapesten kezdődik, és a falvakban akár 34 héttel később lehet majd emelkedés – derült ki Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex
Rendszerek Fizikája Tanszék vezetőjének friss elemzéséből.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220103/budapesten-robban-be-az-omikron-eloszor-mivar-magyarorszagra-519156
Megjelent még: Index - 168.hu - weborvos.hu - hirklikk.hu - privatbankar.hu - nepszava.hu – RTL Híradó
Blikk.hu - 2022.01.04.
Legyél te is cheerlader! - Hiánypótló kötet jelent meg, nemcsak a sportág szerelmeseinek
A kötet első, bevezető része Bán Tibor sportújságíró nevéhez köthető, ami összefoglalja a sportág
alapjait, és betekintést nyújt a cheer világába. A második rész az ELTE-BEAC Cheer csapatának
közös munkája, amit Kovácsik Rita vezetett és fogott össze, aki egyúttal a legtöbb fejezet,
témakör szerzője is. Az ő munkáját segítette Gerlei Anna Eszter, Kancsár Enikő, Nagy-Kismarci
Bence és Vagyas Fanni.
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/cheerleader-konyv/l4j7pd2
HVG – 2022.01.04.
Tanuljuk meg átélni az élet apró örömeit
A következő HVG Extra Pszichológia Szalon vendége Nagy Henriett klinikai szakpszichológus,
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatója, a pozitív pszichológia szakértője.
Boldogságnapló című új könyve - és a beszélgetés - abban segít, hogy megtaláljuk és a helyükön
kezeljük az életünkben azokat az apró örömöket, amelyek a jóllétünk és a boldogságunk kulcsát
jelentik.
https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20220104_Tanuljuk_meg_atelni_az_elet_apro_oromeit
Bors - 2022.01.05.
Hogyan készülhetünk fel a vadbalesetekre? - A vadállatok nem ismerik a KRESZszabályokat
Dr. Farkas János, az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék útökológiai
munkacsoportjának vezetője elmondta, hol érdemes kiemelten figyelni a volán mögött. – A
gyorsforgalmi utakat, autópályákat, autóutakat ún. védőkerítés határolja.
Nyomtatott megjelenés, 8-9. oldal
Délmagyarország - 2022.01.05.
„A megnyílót elzárja roppant távolság...” - Hajnóczy Péter Emlékezete

Feszített a Hajnóczy-szövegek olvasása, mert mindenekelőtt az olvasóban, a befogadáskor jönnek
létre az érzések – fogalmazott Hoványi Márton PhD, az ELTE TÓK adjunktusa, a Hajnóczy
Péter Hagyatékgondozó Műhely vezető tagja saját Hajnóczy szövegélményeiről.
Nyomtatott megjelenés, 10. oldal
Vas Népe - 2022.01.05.
Kitüntetés a tanári munkáért
Az ELTE Pedagógusképzéséért elismerő oklevél kitüntetésben részesült Tóth Csaba, a Vizuális
Művészeti Tanszék főiskolai docense, Munkácsy-díjas festőművész, aki 1990-ben kezdett tanítani
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán.
Nyomtatott megjelenés, 13. oldal
Vas Népe - 2022.01.05.
Tudományos pályázatot nyert - A jegesedés káros hatásainak kiküszöbölésével
foglalkozik
Pályázati támogatást nyert prof. dr. Kollár László, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki
Intézet igazgatója, aki kutatóként a villamos távvezetékeken problémát okozó jég káros
hatásainak kiküszöbölésével foglalkozik.
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal
Vas Népe - 2022.01.05.
A hódok nem félnek az embertől
A hazánkból vadászat következtében kipusztult faj visszatelepítése abszolút sikeres volt. Ma már
senki sem vitatja, hogy jelenlegi egyedszáma jóval meghaladja azt, amit a természetvédelmi célú
visszatelepítésekor elképzeltek – mondta el Szinetár Csaba, az ELTE SEK biológus tanára.
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal
Vas Népe - 2022.01.05.
A fiatalok a legboldogabbak - Vas megye ezúttal a harmadik legjobb eredménnyel zárt az
országban
Az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja minden évben elkészíti Magyarország
boldogságtérképét, ezt 2020. április 1. és 2021. március 15. között is megtették.
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal

