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hirado.hu - 2019. szeptember 17. 
Palkovics: Erősödik a magyar-francia innovációs együttműködés 
Erősödik a magyar-francia innovációs együttműködés, a francia miniszterrel azonosan vélekednek 
a területet érintő kérdésekről, és közös ügyekről – mondta kedden az MTI-nek telefonon Palkovics 
László innovációs és technológiai miniszter Párizsból. (…) Erősödik az együttműködés azzal, hogy 
létrejönnek az európai egyetemi szövetségek, amelynek magyar tagja az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem is – mutatott rá a miniszter. 
 
További megjelenések:     magyarhirlap.hu – 2019. szeptember 17. 

Palkovics: Erősödik a magyar-francia  
innovációs együttműködés 
 
vg.hu – 2019. szeptember 17. 
Palkovics: Erősödik a magyar-francia 
innovációs együttműködés 

 
gondola.hu – 2019. szeptember 17. 
Palkovics: erősödik a magyar-francia 
innovációs együttműködés 

 
webradio.hu – 2019. szeptember 17. 
Palkovics: erősödik a magyar-francia 
innovációs együttműködés 

 
pestisracok.hu – 2019. szeptember 17. 
Palkovics László: Erősödik a magyar-
francia innovációs együttműködés 

 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 17.  
Palkovics László: Erősödik a magyar-
francia innovációs együttműködés 

 
lokal.hu – 2019. szeptember 17. 
Erősödik a magyar-francia innovációs 
együttműködés 
 

magyarhang.org - 2019. szeptember 17. 
Erdő a víz alatt 
Kilenc szerző jegyzi azt a tanulmányt amely a székelyföldi Gyilkos- és Szent Anna-tavakat vizsgálta 
meg sajátos perspektívából: a víz alól. A tudományos munka eredménye számos káprázatos fotó 
is. (…) Székelyföldi tavak kutatásával több jeles ökológus, geológus és limnológus foglalkozik. 
Máthé István (Sapientia EMTE) és Felföldi Tamás (ELTE) új bakteriumfajokat is felfedeztek a 
Szent Anna-tóban: egyiket Rhizobium aquaticumnak, a másikat Siculibacillus lacustris-nak 
elnevezve. 
 
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2019. szeptember 17. 
Villámcsődület készülődik ezekben a percekben a fővárosi Füvészkertben 
Megszólalók: Orlóci László, igazgató, ELTE 

https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/09/17/palkovics-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20190917-palkovics-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes
https://www.vg.hu/gazdasag/innovacio/palkovics-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes-1753587/
https://gondola.hu/hirek/244076-Palkovics__erosodik_a_magyar-francia_innovacios_egyuttmukodes.html
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/palkovics-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes
https://pestisracok.hu/palkovics-laszlo-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/palkovics-laszlo-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes-7312628/
https://www.lokal.hu/2019-09-erosodik-a-magyar-francia-innovacios-egyuttmukodes/
https://magyarhang.org/kulfold/hataron_tul/2019/09/17/erdo-a-viz-alatt/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-17_06-00-00&enddate=2019-09-17_09-10-00&ch=mr1


 
eduline.hu - 2019. szeptember 17.  
Íme, az árak: ennyit kell fizetni a középfokú nyelvvizsgáért 
A 2020-as felsőoktatási felvételin a jelentkezőknek egy emelt szintű érettségit kell tenniük, illetve 
egy B2-es (középfokú) nyelvvizsgát kell szerezniük, különben nem kerülhetnek be egyetemre, 
főiskolára. Mennyibe kerülnek a legnépszerűbb B2-es vizsgák? (…) Az ELTE Origó Nyelvi 
Centrumban közel harminc nyelvből szerezhettek nyelvvizsgát. A komplex középfokú (B2) vizsga 
28 ezer forintba, az írásbeli 15 ezer forintba, a szóbeli pedig 13 ezer forintba kerül. 
 
Hvg - 2019. szeptember 19. (12. oldal) 
Még nem elég 
A Times Higher Education (THE) legfrissebb rangsorában a magyar egyetemek helyzete annak 
ellenére sem sokat változott, hogy Orbán Viktor korábban a helyezések érdemi javítását tűzte ki 
célul. A legjobb helyezést ezúttal is a Semmelweis Egyetem érte el, meg tudta tartani a helyét a 
legjobb 500 egyetem között, azaz a 401–500. helyre rangsorolták. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem a 601–800. között található, míg a vidéki tudományegyetemek (Debrecen, Pécs, 
Szeged) 801– 1000. közötti helyezést értek el. 
 
Kisalföld - 2019. szeptember 19. (1,9. oldal) 
Gladiátor a föld alól 
A héten befejeződnek az ásatások a katonai tábor területén, de a feltárások utolsó napjai is hoztak 
meglepetést. Előkerült egy murmillo típusú gladiátort ábrázoló szobrocska, melynek másolatát a 
tervek szerint 2021 nyarán nyíló régészeti parkban megvásárolhatjuk majd. Az idei ásatások során 
a római katonai tábor északi főkapuját, vagyis a porta praetoriát kutatták az ELTE Ókori Régészeti 
Tanszéke és a Klapka György Múzeum munkatársai. A területen júliusban nyílt napot tartottak, 
ahol megtudhattuk, hogy maga az épület komoly méreteket öltött, 25x10 métert tett ki, egy átjáróval 
és a két toronnyal. 
 
tudomanyplaza.hu - 2019. szeptember 19. 
Az európai felsőoktatás megújítása és versenyképessé tétele 
Az európai felsőoktatás megújítása és versenyképessé tétele a célja az Európai bizottság 
kezdeményezésének. Ennek keretében úgynevezett európai egyetemi szövetségek jöttek létre. Az 
összesen 85 millió eurós, tehát mintegy 28 milliárd forintos költségvetésből dolgozó 
konzorciumokba tömörült felsőoktatási intézmények témacsoportokon dolgoznak. 
Magyarországról 5 intézmény vesz részt a munkában. (CHARM-EU (Reconciling Humanity with 
the Planet) – Eötvös Loránd Tudományegyetem, CIVICA (European University of Social 
Sciences) – Közép-Európai Egyetem, EDUC (European Digital UniverCity) – Pécsi 
Tudományegyetem, EU4Art (Alliance for Common Fine Arts Curriculum) – Magyar 
Képzőművészeti Egyetem, EUGLOH (European University Alliance for Global Health) – Szegedi 
Tudományegyetem). 
 
cselekvokozossegek.hu - 2019. szeptember 18. 
Fókuszban a kulturális közösségfejlesztés 
A kulturális közösségfejlesztés eredményeiről, valamint a múzeumok, a könyvtárak és a 
közművelődési intézmények települési közösségfejlesztő szerepéről tartott konferenciát a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karával 
partnerségben 2018. június 11-én az ELTE TÁTK Tanácstermében. A konferenciát a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében rendezték meg, ahol a projektgazda 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és konzorciumi partnerei, az Országos Széchényi Könyvtár és az 
NMI Művelődési Intézet, valamint meghívott szakemberek mutatták be a kulturális 
közösségfejlesztés módszereit, jó gyakorlatait.  

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20190916_kozepfoku_nyelvvizsga_arak
https://tudomanyplaza.hu/az-europai-felsooktatas-megujitasa-es-versenykepesse-tetele/
https://cselekvokozossegek.hu/koferenciak/


 
duol.hu - 2019. szeptember 18. 
Beszédesek a pályakövetési eredmények adatai 
S hogy mennyit keresnek azok a friss diplomások, akik informatikai képzésen végeztek? A diplomás 
pálya pályakövetési rendszer 2017-es adatai szerint a pályakezdő informatikai képzési területen 
végzett diplomás havi bruttó átlagjövedelme 300-400 ezer forint között alakul. Azonban a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
vagy a Pannon Egyetemen végzettek még ennél is többet, akár 450-500 ezer forintot is kereshetnek 
a diplomaszerzés után. 
 
hirado.hu - 2019. szeptember 18. 
Novák: Legyen minél több boldog gyerek és család Magyarországon 
(...) egyébként a legboldogabbak a legalább négy gyereket nevelő nagycsaládosok – jegyezte meg az 
Novák Katalin. A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kidolgozott és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem által is igazolt Boldog óvoda és iskola program célja, hogy változtasson a diákok 
negatív gondolkodásán és(...) 
 
További megjelenések:    origo.hu – 2019. szeptember 18. 

Novák Katalin: Legyen minél több boldog 
gyerek és család Magyarországon! 
 
hirtv.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin: legyen minél több boldog 
gyerek és család Magyarországon! 
 
kormany.hu – 2019. szeptember 18. 
Legyen minél több boldog gyerek és család 
Magyarországon! 
 
atv.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin: legyen minél több boldog 
gyerek Magyarországon 
 
magyarhirlap.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin: Legyen minél több boldog 
gyerek és család Magyarországon! 
 
webradio.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin: legyen minél több boldog 
gyerek és család Magyarországon! 
 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin: Legyen minél több boldog 
gyerek és család Magyarországon! 
 
 
lokal.hu – 2019. szeptember 18. 
Legyen minél több boldog gyerek és család 
Magyarországon! 
 
888.hu – 2019. szeptember 18. 

https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/beszedesek-a-palyakovetesi-eredmenyek-adatai-3013086/
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/18/novak-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon
https://www.origo.hu/itthon/20190918-novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon.html
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon-2487448
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon
http://www.atv.hu/belfold/20190918-novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-magyarorszagon
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190918-novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon
https://webradio.hu/hirek/bulvar/novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon
https://magyarnemzet.hu/belfold/novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon-7316558/
https://www.lokal.hu/2019-09-novak-katalin-legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon/
https://888.hu/ketharmad/legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon-4203442/


 „Legyen minél több boldog gyerek és család 
Magyarországon!” 
 
csalad.blogstar.hu – 2019. szeptember 18. 
A négygyermekes nagycsaládosok a 
legboldogabbak - Családi Kör 
 
hirklikk.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin: a legboldogabbak a legalább 
négy gyereket nevelő nagycsaládosok 
 
propeller.hu – 2019. szeptember 18. 
Novák Katalin elmondta, mivel járul hozzá az 
emberek boldogságához a kormány 
 
atv - esti Híradó – 2019. szeptember 18. 
Több mint 1300 oktatási intézmény csatlakozott 
a Boldog Iskola és Óvoda programhoz 
Megszólalók:  Oláh Attila boldogságkutató, ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
 
atv - Déli Híradó - 2019. szeptember 19. 
Több mint 1300 oktatási intézmény csatlakozott 
a Boldog Iskola és Óvoda programhoz 
 
jaszberenyhirado.hu – 2019. szeptember 19. 
Legyen minél több boldog gyerek és család 
Magyarországon! 

 
RTL Klub - Reggeli - 2019. szeptember 18. 
Kell-e féltenünk gyerekeinket a like-függőségtől? 
Megszólalók: Demetrovics Zsolt addiktológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet (50:01-59:20) 
 
hirado.hu - 2019. szeptember 19. 
Újra itt az év legszínesebb tudományos fesztiválja, a Tudományok Fővárosa 
Robotok, hightech drónok, AR- és VR-technológiák, a jövő járművei és számos egyéb tudományos 
fejlesztés várja az érdeklődőket a 3. Tudományok Fővárosa fesztiválon szombaton az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) lágymányosi campusán. (…) Házigazdaként az ELTE is 
számos érdekességgel készül: az egyetem standján a többi között vulkánkitörés-szimulációval, a 
környezetét folyamatosan érzékelő és a változásoknak megfelelően haladó LEGO-vonattal, 
valamint az augusztus 20-i tűzijáték csodaszarvasát megalkotó csapat drónraj-bemutatójával is 
találkozhatnak az érdeklődők. 
 
További megjelenések:     

lokal.hu – 2019. szeptember 19. 
Újra itt az év legszínesebb tudományos 
fesztiválja – Jön a Tudományok Fővárosa! 
 
webradio.hu – 2019. szeptember 19. 
Tudományok Fővárosa szombaton az ELTÉ-n 

https://csalad.blogstar.hu/2019/09/18/a-negygyermekes-nagycsaladosok-a-legboldogabbak/83728/
https://hirklikk.hu/kozelet/novak-katalin-a-legboldogabbak-a-legalabb-negy-gyereket-nevel-nagycsaladosok/354942/
http://propeller.hu/itthon/3457578-novak-katalin-elmondta-mivel-jarul-hozza-emberek-boldogsagahoz
http://www.atv.hu/videok/video-20190918-atv-esti-hirado-2019-09-18
http://www.atv.hu/videok/video-20190919-deli-hirado-2019-09-19
http://jaszberenyhirado.hu/legyen-minel-tobb-boldog-gyerek-es-csalad-magyarorszagon
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2019-09-18-c_12501317
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/19/tudomanyok-fovarosa-szombaton-az-elte-n
https://www.lokal.hu/2019-09-jon-a-tudomanyok-fovarosa/
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5d837126bdd7906241c48545/597f228b4a82722a6867f534/597f226c4a82722a6867b358/5d837959bdd79085b6d3655a/5d847abf1e5ffd006138b20e
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5d837126bdd7906241c48545/597f228b4a82722a6867f534/597f226c4a82722a6867b358/5d837959bdd79085b6d3655a/5d847abf1e5ffd006138b20e
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/tudomanyok-fovarosa-szombaton-az-elte-n
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5d83c32bbdd79088de68eb69/597f228b4a82722a6867f534/597f226c4a82722a6867b358/5d837959bdd79085b6d3655a/5d847abf1e5ffd006138b20e


 
gondola.hu – 2019. szeptember 19. 
Tudományok Fővárosa szombaton az ELTÉ-n 
 
Paks-Press – 2019. szeptember 19. (4. oldal) 
Az év legszínesebb tudományos fesztiválja 
 
Lokál - 2019. szeptember 20. (11. oldal) 
Jön a Tudományok Fővárosa! 
 
medicalonline.hu - 2019. szeptember 20. 
Tudományok Fővárosa az ELTÉ-n 
 
weborvos.hu - 2019. szeptember 20. 
Tudományok Fővárosa szombaton az ELTÉ-n 
 
Rádió1 - Balázsék - 2019. szeptember 19. 
Szeptember 21-én rendezik harmadik 
alkalommal az ELTE Lágymányosi Campusán 
a Tudományok Fővárosát 
Megszólalók: Bartók Marcell főszervező, 
Tudományok Fővárosa,  Kópiás Péter vezető, 
Magyar Fiatal Tudósok Társasága 
 
kamaraonline.hu - 2019. szeptember 20. 
Tudományok Fővárosa szombaton az ELTÉ-n 
 
euroastra.blog.hu – 2019. szeptember 21. 
Újra itt az év legszínesebb tudományos 
fesztiválja – Jön a Tudományok Fővárosa 

 
minuszos.hu – 2019. szeptember 21. 
Tudományok Fővárosa szombaton az ELTÉ-n 
 
bevezetem.eu - 2019. szeptember 20. 
Tudományok Fővárosa szombaton az ELTÉ-n 
 
funzine.hu - 2019. szeptember 20. 
Robotok, VR-túra, drónraj - ezekkel vár a 
Tudományok Fővárosa 
 
11.kerulet.ittlakunk.hu - 2019. szeptember 20. 
Robotok, drónok, virtuális mindenféle vár 
szombaton – ez a Tudományok főváros 

24. hu – 2019.szeptember 19. 
Minél több szörnyűséget tudtam meg, annál jobban szorongtam a klímaváltozástól 
Az elmúlt években a klímaváltozás mindennapjaink részévé vált: nem telik el nap apokaliptikus 
erdőtüzekről és olvadó gleccserekről szóló hírek nélkül, hatásait saját bőrünkön érezhetjük. Balázs 
Judit gyermek- és ifjúságpszichiáter, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Fejlődés- és Klinikai 
Gyermekpszichológiai Tanszékének vezetője több olyan gyereket is kezelt, akik félelmeik között 
említették a klímaváltozást: aggódtak, mit hoz a jövő, mi történik a világunkkal. 

https://gondola.hu/hirek/244196-Tudomanyok_Fovarosa_szombaton_az_ELTE-n.html
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5d83ca38bdd7900a3a5cd7ee/597f228b4a82722a6867f534/597f226c4a82722a6867b358/5d837959bdd79085b6d3655a/5d847abf1e5ffd006138b20e
http://medicalonline.hu/cikk/tudomanyok_fovarosa_az_elte_n
https://weborvos.hu/hirek/tudomanyok-fovarosa-szombaton-az-elte-n-254534
https://www.youtube.com/watch?v=LO9I1eeHE_w
http://kamaraonline.hu/cikk/tudomanyok-fovarosa-szombaton-az-elte-n
https://euroastra.blog.hu/2019/09/21/ujra_itt_az_ev_legszinesebb_tudomanyos_fesztivalja_jon_a_tudomanyok_fovarosa?token=bd6ea2338668f8b0a5ecc6dcce11e78a
http://www.minuszos.hu/tudomanyok-fovarosa-szombaton-az-elte-n/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+minuszos+%28%5B-%5D+m%C3%ADnuszos.hu%29
https://bevezetem.eu/2019/09/20/tudomanyok-fovarosa-szombaton-az-elte-n
https://funzine.hu/2019/09/20/goodapest/robotok-vr-tura-dronraj-ezekkel-var-a-tudomanyok-fovarosa-2019/
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/190920/robotok-dronok-virtualis-mindenfele-var-szombaton-ez-tudomanyok-fovarosa
https://24.hu/belfold/2019/09/19/klimavaltozas-klimaszorongas/


 
További megjelenések:    ugytudjuk.hu – 2019. szeptember 19. 

Minél több szörnyűséget tudtam meg, annál 
jobban szorongtam a klímaváltozástól 
 
444.hu – 2019. szeptember 19. 
Minél több szörnyűséget tudtam meg, annál 
jobban szorongtam a klímaváltozástól 

 
index.hu - 2019. szeptember 19. 
A konzervatívok kicsit se hiszékenyebbek, mint a liberálisok 
A pártpreferencia fontosabb, mint az összeesküvés-elméletekbe vetett hit, derül ki egy friss ELTE-
s tanulmányból. Faragó Laura, Dr. Kende Anna és Dr. Krekó Péter azt vizsgálták, hogy a korábbi 
kutatásokkal megegyezően valóban fogékonyabbak-e a konzervatív beállítottságú emberek az 
álhírekre, mint liberális társaik. Ezekben a kutatásokban gyakran negatív és fenyegető tartalmú 
hírekről kérdezték az alanyokat. A konzervatívok sokkal érzékenyebben reagálnak az ilyen hírekre, 
és emiatt könnyeben el is hiszik azokat. Hogy a torzítást elkerüljék, az ELTE Szociálpszichológiai 
Tanszékének kutatói vágybeteljesítő, pozitív híreket adtak a kutatásban résztvevőknek. 
 
További megjelenések:    magyarhang.org - 2019. szeptember 19. 

Ha tetszik az álhír, be is dőlünk neki 
 
hvg.hu - 2019. szeptember 20. 
Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el 
az álhíreket 
 
alfahir.hu – 2019. szeptember 20. 
A világnézetünktől függ, hogy melyik álhírnek 
dőlünk be 
 
hvg.hu - 2019. szeptember 20. 
Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el 
az álhíreket 

 
feol.hu – 2019. szeptember 19. 
Tudománynépszerűsítő konferenciát tartottak Fehérváron 
Tudománynépszerűsítő konferencia helyszíne volt csütörtökön a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház. Az intézmény ezúttal az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke által szervezett, 
egész napos rendezvénynek adott otthont. 
 
További megjelenés: 

Fejér Megyei Hírlap - 2019. szeptember 20. 
(1,3. oldal) 
Fehérvár egy XIX. századi útirajzban 

 
medicalonline.hu – 2019. szeptember 20. 
Gyógyászat vagy dizájnerbébik? 
Hol tart ma a klónozás, mire jó a génszerkesztés, és mire képesek a biohackerek? Ezekről a témákról 
volt szó a Qubit közösségi estjén. Sokféleképpen meg tudjuk változtatni az állatok színét, alakját és 
életerejét is” – ezzel az idézettel kezdte előadását a Qubiten is rendszeresen publikáló Varga Máté, 
az ELTE Genetikai Tanszékének kutatója. 

ugytudjuk.hu%20-%20Minél%20több%20szörnyűséget%20tudtam%20meg,%20annál%20jobban%20szorongtam%20a%20klímaváltozástól%20-%202019-09-19%2020:29:34
https://444.hu/2019/09/19/minel-tobb-szornyuseget-tudtam-meg-annal-jobban-szorongtam-a-klimavaltozastol
https://index.hu/techtud/2019/09/19/elte_tanulmany_alhirek_vagybeteljesites/
https://magyarhang.org/belfold/2019/09/19/ha-tetszik-az-alhir-be-is-dolunk-neki/
https://hvg.hu/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news
https://alfahir.hu/2019/09/20/fake_news_propaganda_alhirek
https://hvg.hu/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news
https://www.feol.hu/kozelet/tudomanynepszerusito-konferenciat-tartottak-a-szent-istvan-hitoktatasi-es-muvelodesi-hazban-3286794/
http://medicalonline.hu/cikk/gyogyaszat_vagy_dizajnerbebik


 
Kisalföld - 2019. szeptember 23. (8. oldal) 
Befejeződtek az idei ásatások a légiótáborban 
A hét végén egy időre utoljára  nyílt lehetőségük az érdeklődőknek arra, hogy bepillantást  nyerjenek 
az ókori rómaiak életébe. Befejeződtek ugyanis az  idei ásatások a legiótáborban. Idén utolsó 
alkalommal tartott nyílt napot a Klapka György Múzeum a brigetiói légiótáborban. A múzeum és 
az ELTE ókori régészeti tanszéke a nyár eleje óta végzett ásatásokat a helyszínen, feltárva a katonai 
tábor keleti kapuját, a porta praetoriát, illetve a hozzá kapcsolódó főútvonal egy részét. 
 
magyarnemzet.hu - 2019. szeptember 22. 
Gulyás Tibor: Biztosítani kell a tehetségek felkarolását 
Biztosítanunk kell, hogy a felsőoktatásba lépve a fiatalok ki tudják bontakoztatni a tehetségüket és 
meg tudják élni a kíváncsiságukat az oktatási rendszerben – mondta Gulyás Tibor, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára szombaton 
Budapesten, a 3. Tudományok Fővárosa fesztiválon, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) lágymányosi campusán. 
 
További megjelenés:     flagmagazin.hu - 2019. szeptember 21. 

Tudományos forgatag az ELTE-n 
 
webradio.hu - 2019. szeptember 21. 
Gulyás Tibor: biztosítanunk kell, hogy a 
felsőoktatásba lépve a fiatalok ki tudják 
bontakoztatni a tehetségüket 

 
promenad.hu – 2019. szeptember 21. 
Gulyás Tibor: biztosítanunk kell, hogy a 
felsőoktatásba lépve a fiatalok ki tudják 
bontakoztatni a tehetségüket 
 
magyarhirlap.hu – 2019. szeptember 21. 
Gulyás Tibor: Biztosítanunk kell, hogy a 
fiatalok ki tudják bontakoztatni a 
tehetségüket 

 
origo.hu – 2019. szeptember 21. 
Biztosítani kell a felsőoktatásba lépők 
tehetségének kibontakozását 
 
hirado.hu – 2019. szeptember 21. 
A kormány célja, hogy a fiatalok a 
felsőoktatásban kibontakoztathassák 
tehetségüket 
 
Kossuth Rádió - Krónika 12:00 – 2019. 
szeptember 21. 
Különleges robotok, járművek, űrruhák 
és szimulátorok is helyet kapnak az 
ELTE lágymányosi campusán a 
hétvégén 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/gulyas-tibor-biztositani-kell-a-tehetsegek-felkarolasat-7326539/
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/tudomanyos-forgatag-az-elte-n
https://webradio.hu/hirek/belfold/gulyas-tibor-biztositanunk-kell-hogy-a-felsooktatasba-lepve-a-fiatalok-ki-tudjak-bontakoztatni-a-tehetseguket
https://www.promenad.hu/2019/09/21/gulyas-tibor-biztositanunk-kell-hogy-a-felsooktatasba-lepve-a-fiatalok-ki-tudjak-bontakoztatni-a-tehetseguket/
https://www.promenad.hu/2019/09/21/gulyas-tibor-biztositanunk-kell-hogy-a-felsooktatasba-lepve-a-fiatalok-ki-tudjak-bontakoztatni-a-tehetseguket/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190921-gulyas-tibor-biztositanunk-kell-hogy-a-fiatalok-ki-tudjak-bontakoztatni-a-tehetseguket
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190921-gulyas-tibor-biztositanunk-kell-hogy-a-fiatalok-ki-tudjak-bontakoztatni-a-tehetseguket
https://www.origo.hu/itthon/20190921-biztositani-kell-a-felsooktatasba-lepok-tehetsegenek-kibontakozasat.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/09/21/a-kormany-celja-hogy-a-fiatalok-a-felsooktatasban-kibontakoztathassak-tehetseguket
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-21_12-01-00&enddate=2019-09-21_12-46-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-21_12-01-00&enddate=2019-09-21_12-46-00&ch=mr1


Megszólalók: Orbán Szabolcs ügyvezető, 
Muzix Group,  Bartók Marcell főszervező 

 
 
nyugat.hu - 2019. szeptember 22. 
Felújítják és bővítik a szombathelyi Bolyai iskolát, az EU, az ELTE és az önkormányzat 
dobja össze a pénzt 
Az ELTE gyakorlóiskolájáról van szó, így az egyetem a fenntartója, de mivel főleg szombathelyi 
gyerekek járnak oda, az önkormányzatnak is van felelőssége a működéséért és az állapotáért. Nem 
csak felújítás, hanem fejlesztés is lesz, ha meglesz az ehhez szükséges teljes összeg. Az egyetem már 
elnyert 148,5 milliós uniós támogatást egy pályázaton, ebből a pénzből olyan munkákat lehet 
elvégezni, amelyekhez nem kell építési engedély. Így az uniós 148,5 millióból és az ELTE 200 
milliós önrészéből a tornatermet és a vizesblokkokat újítják fel. 
 
24.hu - 2019. szeptember 22. 
A Trónok harca semmi ehhez az erdélyi történethez képest 
A korszak tökéletes tükörképe volt Havaselve vajdája, II. (Vitéz) Mihály, aki rövid időre 
megkaparintotta Erdélyt és Moldvát is, amiért a román nacionalista történetírás ma a „három román 
vajdaság első egyesítőjeként” ünnepli. Valóban az volt? Nem, a legkevésbé sem, Drakula után 
viszont ő az a román történelmi személy, aki annak idején egész Európában komoly hírnévre tett 
szert, és ha rövid időre is, de tényleg nagy feltűnést keltett. A vajdáról Dr. Nagy Leventével, az 
ELTE BTK habilitált egyetemi docensével, a Román Filológiai Tanszék vezetőjével beszélgettünk. 
 
Népszava melléklet - 2019. szeptember 21. (1-3. oldal) 
Külföldiek előnyben 
Az ország legnagyobb egyetemén, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jelenleg a külföldi 
hallgatók körülbelül háromezren vannak, ezzel a diákság 10 százalékát teszik ki, illeszkedve az 
országos átlaghoz. (…) Az egyetemen 73 képzés folyik angolul, de a diákok például francia, 
portugál, spanyol, dán, norvég, svéd, német, lengyel, orosz nyelven is tanulhatnak, főként a 
Bölcsészettudományi Karon. Az ELTE-n tanuló nemzetközi diákok több mint 80 országból 
érkeznek, a legnagyobb számban a kínai (több mint 230), német (több mint 150), norvég (több 
mint 110), orosz (több mint 110), török (több mint 100), valamint kazah (több mint 90) hallgatók 
vannak jelen. 
 
Somogyi Hírlap - 2019. szeptember 21. (3. oldal) 
A tudás mindig valami pluszt ad  
Tanulás határok nélkül címmel szerveztek pedagógiai napot a Klebelsberg Középiskolai 
Kollégiumban pénteken. (…) Lénárd Sándor, az ELTE Neveléstudományi Intézetének vezetője 
azt a kérdést járta körül, miért járjunk iskolába. A szakember elmondta, hogy amikor egy gyerek 
először elmegy iskolába, azt gondolja, sok örömben, vidámságban és sikerélményben lesz majd 
része és válaszokat kap a kérdéseire. Ehhez képest a legtöbb diák csalódik az oktatásban és végül 
már csak túlélni akarja az iskolában töltött éveket. – Valahogy hidat kell verni az iskolai tananyag 
és az életben is használható tudás között – emelte ki Lénárd Sándor. 
 
További megjelenés:      sonline.hu - 2019. szeptember 21. 

A magolásnál messzebb visznek a kreatív 
tanulási módszerek 

 
 
 
 

https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/bolyai_iskola_felujitas_elte_eu_onkormanyzat_szombathely
https://24.hu/tudomany/2019/09/22/erdely-vitez-mihaly-torok/
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-magolasnal-messzebb-visznek-a-kreativ-tanulasi-modszerek-1824165/


Tolnai Népújság - 2019. szeptember 21. (2. oldal) 
Aki kontrollálja az evést, az úgy érzi, az életét is uralja 
Az evés lélektanáról tartott előadást dr. Forgács Attila gasztropszichológus, a Corvinus Egyetem és 
az ELTE tanára csütörtökön a szekszárdi Hotel Meropsban a Vállalkozói Szalon vendégeként. 
Amikor dr. Forgács Attila 34 esztendeje foglalkozni kezdett az evés lélektanával, magányos 
farkasnak számított, nem is mindenki vette komolyan érdeklődését; az idő azonban őt igazolta, és 
az étkezési kultúra napjaink közbeszédének egyik fő tematizálója. Csütörtök esti előadásában Szóba 
került egyebek mellett az elhízás és a vegetarianizmus is. 
 
További megjelenés:     teol.hu - 2019. szeptember 21. 

Aki kontrollálja az evést, az úgy érzi, az 
életét is uralja 

 
shul.hu – 2019. szeptember 6. 
Mit tanulhat az állatkerttől egy gimnázium? 
Nehéz összetettebb térszervezési feladatot elképzelni, mint egy iskoláét. Ráadásul nincs két 
egyforma iskola, hiszen változhatnak az igények az iskola régiója, fő feladata szerint, az iskolában 
folyó munka pedig eleve sokdimenziós, gyerekek és felnőttek is használják. Pedig a jövő iskoláiban 
úgy tűnik, átértelmeződik a tanulás. A finneknél függőágyban matekoznak a diákok, és az sem baj, 
ha a tanuló kibambul az ablakon. Magyarországon megvalósulhat ugyanez? Erről és az ideális iskolai 
terekről Dúll Andrea környezetpszichológust, az ELTE Pszichológiai Intézetének tanszékvezetőjét 
kérdeztük. 
 
travelo.hu - 2019. szeptember 20. 
Vannak helyek, ahol már boldogságórákat is vehetnek a gyerekek 
Magyarországon a 2015/2016-os tanévben az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja 
tudományosan vizsgálta a Boldogságóra program hatékonyságát. Prof. Oláh Attila, az ELTE 
Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője elmondta: „A boldogságórákon részt vett tanulók 
optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, javulnak a tanulmányi 
eredményeik és a szociális érzékenységük.” 
 
KlubRádió - Reggeli gyors - 2019. szeptember 20. 
Hogy függ össze a klímaváltozás a vadgázolásokkal? 
Megszólalók: Farkas János munkacsoport vezető, ELTE 
 
Magyar Hírlap - 2019. szeptember 21. (4. oldal) 
Szellemi szabadság az Eötvös Collegiumban 
Az Eötvös Collegiumot, egyetemi éveink meghatározó intézményét a rendszer idején olyan szellemi 
szabadság jellemezte, amely előkészíthette a terepet a rendszerváltásnak is – mondták az 
Értelmiség–rendszerváltás–Eötvös Collegium című kerekasztal-beszélgetés résztvevői a Szabadon 
szolgál a szellem című előadás-sorozat legutóbbi alkalmán. A beszélgetésen, amelyen M. Kiss 
Sándor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos főigazgató-
helyettese mellett részt vett Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, Salamon Konrád történész, Gergely 
András történész-diplomata, valamint Szijártó István, az Eötvös Collegium 1984 és 1993 közötti 
igazgatója, felidézték: a szabadság nagyrészt a társadalmi és közéleti kérdésekre fogékony, tudós 
tanároknak volt köszönhető. 
 
További megjelenések:     magyarhirlap.hu - 2019. szeptember 21. 

Szellemi szabadság az Eötvös 
Collegiumban 

 

https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/aki-kontrollalja-az-evest-az-ugy-erzi-az-eletet-is-uralja-1889163/
http://szkul.hu/felsosok/mit-tanulhat-az-allatkerttol-egy-gimnazium/?fbclid=IwAR3GIZwyE7S9erppvpNGYGE1YKftobY4KEWJck2P6BOZlbxBhnN7ER2lKUs
https://www.travelo.hu/csaladbarat/20190920-magyarorszag-budapest-boldogsagorakat-vehetnek-a-gyerekek.html
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2019-szeptember-20-pentek-0600-5966
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190921-szellemi-szabadsag-az-eotvos-collegiumban

