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LECTORI SALUTEM! 

 

Tisztelt Olvasó!* 

Üdvözlöm az OxIPO in-

terdiszciplináris e-folyói-

rat IV. évfolyamának, 

2022/4. számának Olva-

sói között!  

   A 2022. év utolsó lapszmának első ta-

nulmánya egy n=221 fővel végzett kérdőí-

ves vizsgálatot mutat be, ami a dohányzás 

szociális helyzettel, életmóddal és egész-

ségi állapottal kapcsolatos összefüggéseit 

vizsgálta. A tanulmány Rosenmayer Szilvia 

és Bodnár Gabriella műve.  

   Simó Ferenc Zoltán angol nyelvű cikké-

ben az iskolában és az otthon történő testi 

fenyítés kulturális gyökereit veti össze az 

USA és Japán vonatkozásában. 

   Kiss Alexandra és Laoures-Czimbalmos 

Nóra hátrányos helyzetű romák (n = 130) 

egészségmagatartását vizsgálta kérdőíves 

felmérés keretében. 

   Jelen lapszám első módszertani tanul-

mánya a prezentációs készségek fejleszté-

sére vonatkozó  jó gyakorlatot  mutat be a  

 

 

 

*Kedves Olvasó! Ha az OxIPO mozaikszó az Ön 

számára még nem ismerős, akkor javasoljuk, hogy a 

lappal való ismerkedést jelen számon túl az alábbi 

témafelvető tanulmány megismerésével kezdje:  

    

Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Az OxIPO-

modell – az interdiszciplináris kutatások egy 

lehetséges értelmezési kerete. OxIPO – 

interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2019/1, 9–

21. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.9 

 

Kocka Kör által megvalósított T.É.M.A. 

projekt keretében (a Kocka Kör NTP-

INNOV-22-0095 pályázati azonosító szá-

mú projektje a Miniszterelnökség és a 

Nemzeti Tehetség Program támogatása 

révén valósul meg). A tanulmány szerzője: 

Mező Ferenc. 

   Ezt követően Lubinszki Mária a Tanít-

sunk Magyarországért Program pályaori-

entációs aspektusait foglalja össze.  

   A „Műhely, rendezvény” rovatban két 

konferencia beszámolója és két felhívás ka-

pott helyett. Az első beszmoló a 2022. de-

cember 9.-én megvalósult „Kreativitás – 

Elmélet és Gyakorlat” Nemzetközi Inter-

diszciplináris Online Konferenciát összeg-

zi. A beszámolót Mező Katalin állította 

össze. 

   A „Tanulás és Társadalom” Interdisz-

ciplináris Nemzetközi Konferenciára E-

gerben és az online térben került sor 2022. 

november 10-12.-én. A rendezvény a 

MEC-SZ_141117 azonosító számú pályá-

zat keretében, az Innovációs és Techno-

lógiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fej-

lesztési és Innovációs Alapból nyújtott 

támogatásával valósult meg. A konferencia 

összefoglalóját Mező Ferenc írta. 

   E rovatban olvasható továbbá a Kocka 

Kör „T.É.M.A.: Tudományos és Művé-

szeti Alkotóműhely”-e (ami az NTP-

INNOV-22-0095 pályázati azonosító szá-

mú projektben a Miniszterelnökség és a 

Nemzeti Tehetség Program támogatása 

révén valósul meg) által meghirdetett juni-

or kutatócsoportba toborzó felhívás is. 

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.9
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   Végül a VIII. Nemzetközi Interdisz-

ciplináris Konferenciára szóló meghívást 

ajánljuk a kedves Olvasó figyelmébe. E 

rendezvényre 2023. március 10-ig lehet 

ingyenesen regisztrálni, a rendezvény pedig 

2023. március 18.-án kerül megvalósításra.

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a humán 

információfeldolgozás világában:  

 

 

                             Mező Ferenc 

                                       főszerkesztő 

 

 


