
 

 

 

 

 

Ripost - 2020.08.31. (6. oldal) 

Római kori pincét találtak Komáromban 

A pince felett az ókorban valószínűleg nem állt építmény, viszont közvetlenül mellette 

díszes falfestményekkel és stukkókkal díszített épület volt. Az ásatás egyik legszebb lelete 

egy különlegesen épen maradt női arcot ábrázoló falfestmény részlete. 

 

További megjelenés: 

 

- librarius.hu - 2020.08.31.  

Teljesen ép római kori pincét találtak Komáromban 

https://librarius.hu/2020/08/29/teljesen-ep-romai-kori-pincet-talaltak-

komaromban/ 

- budaorsiinfo.hu - 2020.08.31. 

Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/08/31/epen-maradt-romai-kori-pincet-

talaltak-komaromban/ 

- mandiner.hu - 2020.08.31. 

Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban 

https://mandiner.hu/cikk/20200831_epen_maradt_romai_kori_pincet_talaltak_kom

aromban 

- mult-kor.hu - 2020.08.31.  

Jó állapotú római kori pincére bukkantak csatornaépítés közben Komáromban 

https://mult-kor.hu/jo-allapotu-romai-kori-pincere-bukkantak-csatornaepites-

kzben-komaromban-20200831 

- magyarmuzeumok.hu - 2020.09.01. 

Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/epen-maradt-romai-kori-pincet-talaltak-

komaromban 

- karpatinfo.net - 2020.09.01. 

Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban 

2020/36. hét  (augusztus 31. – szeptember 6.) 
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https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/01/epen-maradt-romai-kori-

pincet-talaltak-komaromban 

- 24 óra - 2020.09.03. (4. oldal) 

Az ókori pince edényeket és falfestményeket rejtett 

- player.hu - 2020.09.03. 

Egy magyar régészcsapat rábukkant Komáromban egy majdnem kétezer éves 

pincére 

https://player.hu/tech-3/ketezer-eves-pince-komaromban/ 

 

Világgazdaság - 2020.08.31. (1,3. oldal) 

Kevesen jelentkeztek gyógypedagógusnak  

Márkus Eszter, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi docense 

szerint a gyógypedagógus-hiány leküzdése érdekében cél szerű lenne a magasabb 

minőségű képzést nyújtó helyeken növelni az oktatói és infrastrukturális kapacitást.  

 

További megjelenés: 

 

- hrportal.hu - 2020.08.31.  

Kevesebben jelentkeztek gyógypedagógusnak 

https://www.hrportal.hu/c/kevesebben-jelentkeztek-gyogypedagogusnak-

20200831.html 

- vg.hu - 2020.08.31.  

Kevesebben tanulnának gyógypedagógusnak 

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/kevesebben-tanulnanak-

gyogypedagogusnak-2-3007469/ 

 

Napló - 2020.08.31. (1, 10. oldal) 

Közösen fékeznék meg a drogok terjedését 

A részletekről a veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia honlapján, közösségi oldalán 

lehet olvasni, ahol az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a pszichológusnak. Legközelebb 

szeptember 15-én szerveznek szakmai találkozót, amelyen Demetrovics Zsolt, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének pszichológusa, addiktológusa, 

intézetigazgató, egyetemi tanár tart előadást a Hotel Malomkertben. 
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qubit.hu - 2020.08.31.  

Mennyire veszélyes az iskolakezdés a járvány idején? 

Természetesen még most is számos dolog van, amit nem látunk pontosan, és ezeket a 

bizonytalansági faktorokat fontos őszintén bemutatni. A vírus terjedését tökéletesen csak 

a legszigorúbb mozgáskorlátozással lehetne lelassítani, és az iskolák megnyitása 

járványügyi kockázattal jár. (…) Az összeállítást készítette: Kalmár Éva (Technische 

Universiteit Delft), Székely Anna (Uppsala Universitet), Víg Julianna (ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar) és Varga Máté (ELTE TTK Genetikai Tanszék). 

https://qubit.hu/2020/08/31/mennyire-veszelyes-az-iskolakezdes-a-jarvany-idejen 

 

raketa.hu - 2020.08.31. 

Magyarország másodszor is felkerült az önvezető autózás világtérképére 

A kutatásban a magyarországi egyetemek is érdekeltek: a BME vezetésével 2015-ben 

alakult meg a Recar Autonóm Jármű Kutató Központ, amihez az ELTE IK és az MTA SZTAKI 

is csatlakozott. Bár a jelentés nem sorolja fel, de azért említsük meg, hogy önvezető 

technológia fejlesztésével foglalkozik a Nokia Bell Labs magyarországi innovációs 

központja is. 

https://raketa.hu/magyarorszag-onvezeto-autok-kpmg 

 

vg.hu - 2020.08.31.  

Az ELTE TTK betiltotta az órák jelenléti megtartását 

A kar azzal indokolja a döntést, hogy az „elmúlt napok fertőzési hulláma nagyon magas 

arányban érinti az egyetemi hallgatók korosztályát, számos fertőzési góc egyetemi (nem 

ELTE!) szervezésű rendezvényhez, illetve jelentős részben fiatalok által látogatott 

szórakozóhelyekhez köthető.” 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/az-elte-ttk-betiltotta-az-orak-jelenleti-megtartasat-

3013238/ 

 

További megjelenés: 

 

- hvg.hu - 2020.08.31.  

Elkezdődött: a vírus miatt az ELTE TTK megtiltotta az összes előadás és 

szeminárium jelenléti megtartását 

https://hvg.hu/tudomany/20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktata

s_tiltas_tavolleti_oktatas 

- 444.hu - 2020.08.31.  

Az ELTE TTK-n lefújták az előadások és szemináriumok személyes megtartását 

https://qubit.hu/2020/08/31/mennyire-veszelyes-az-iskolakezdes-a-jarvany-idejen
https://raketa.hu/magyarorszag-onvezeto-autok-kpmg
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/az-elte-ttk-betiltotta-az-orak-jelenleti-megtartasat-3013238/
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/az-elte-ttk-betiltotta-az-orak-jelenleti-megtartasat-3013238/
https://hvg.hu/tudomany/20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktatas_tiltas_tavolleti_oktatas
https://hvg.hu/tudomany/20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktatas_tiltas_tavolleti_oktatas


https://444.hu/2020/08/31/az-elte-ttk-n-lefujtak-az-eloadasok-es-

szeminariumok-szemelyes-megtartasat 

- index.hu - 2020.08.31.  

Az ELTE TTK megtiltotta a személyes jelenlétet az előadásokon és a 

szemináriumokon 

https://index.hu/belfold/2020/08/31/elte_ttk_tilalom_koronavirus_oktatas_jarvany

_egyetem/ 

- 24.hu - 2020.08.31.  

Az ELTE TTK megtiltotta a személyes jelenlétet az előadásokon és a 

szemináriumokon 

https://24.hu/belfold/2020/08/31/koronavirus-elte-ttk-orak/ 

- blikk.hu - 2020.08.31.  

Döntött az ELTE TTK: online tartják meg az órákat a koronavírus miatt 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-ttk-online-tart-orakat-koronavirus-

miatt/3bjms9m 

- eduline.hu - 2020.08.31. 

Betiltották a személyes előadások és szemináriumok megtartását az ELTE TTK-n 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200831_elte_ttk 

- 11.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.08.31.  

ELTE TTK: előadások és szemináriumok már biztosan nem lesznek élőben 

https://11.kerulet.ittlakunk.hu/iskolakezdes/200831/elte-ttk-eloadasok-es-

szeminariumok-mar-biztosan-nem-lesznek-eloben 

- infostart.hu - 2020.08.31.  

Máris lépett a járványhelyzet miatt az ELTE egyik kara 

https://infostart.hu/belfold/2020/08/31/maris-lepett-a-jarvanyhelyzet-miatt-az-

elte-egyik-kara 

- nepszava.hu - 2020.08.31.  

A járvány miatt az összes személyes előadást lemondták az ELTE 

Természettudományi Karán  

https://nepszava.hu/3090129_a-jarvany-miatt-az-osszes-szemelyes-eloadast-

lemondtak-az-elte-termeszettudomanyi-karan 

- nlc.hu - 2020.08.31.  

Online tanítással indul a félév az ELTE egyik karán 

https://nlc.hu/ezvan/20200831/online-oktatas-elte-ttk-koronavirus/ 

- hirtv.hu - 2020.08.31.  

Csak online zajlik oktatás az ELTE TTK-n 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/csak-online-zajlik-oktatas-az-elte-ttk-n-2507416 
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- alfahir.hu - 2020.08.31. 

A vírus miatt az ELTE TTK megtiltotta a személyes jelenlétet az összes előadáson és 

szemináriumon 

https://alfahir.hu/2020/08/31/elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_termeszettu

domanyi_kar_koronavirus_kacskovics_imre 

- szakszervezetek.hu - 2020.08.31. 

A vírus miatt az ELTE TTK megtiltotta az összes előadás és szeminárium jelenléti 

megtartását 

https://szakszervezetek.hu/hirek/23592-a-virus-miatt-az-elte-ttk-megtiltotta-az-

osszes-eloadas-es-szeminarium-jelenleti-megtartasat 

- magyarnarancs.hu - 2020.08.31.  

Az ELTE TTK megtiltotta az előadások és szemináriumok személyes megtartását 

https://magyarnarancs.hu/lokal/az-elte-ttk-megtiltotta-az-eloadasok-es-

szeminariumok-szemelyes-megtartasat-132785 

- noizz.hu - 2020.08.31. 

Az ELTE TTK megtiltotta a személyes jelenlétet az előadásokon és 

szemináriumokon: online tartják meg az órákat 

https://noizz.hu/most/az-elte-ttk-megtiltotta-az-osszes-eloadas-es-

szeminariumszemelyes-latogatasat-online/l6jznf5 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.08.31. 

Megtiltották a személyes jelenlétet az ELTE TTK óráin 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/megtiltottak-a-szemelyes-jelenletet-az-

elte-ttk-orain/ 

- hrportal.hu - 2020.08.31. 

Az ELTE TTK-n megtiltották az előadások és szemináriumi gyakorlatok megtartását 

https://www.hrportal.hu/hr/az-elte-ttk-n-megtiltottak-az-eloadasok-es-

szeminariumi-gyakorlatok-megtartasat-20200831.html 

- origo.hu - 2020.08.31. 

Távoktatásban tartanak szemináriumokat és előadásokat az ELTE 

Természettudományi Karán 

https://www.origo.hu/itthon/20200831-megtiltottak-az-eloadasok-jelenleti-

formaban-torteno-megtartasat-az-elte-termeszettudomanyi-karan.html 

- budapestkornyeke.hu - 2020.08.31. 

Szigorít az ELTE TTK: az előadásokat és a szemináriumokat is csak online formában 

lehet megtartani 

https://budapestkornyeke.hu/szigorit-az-elte-ttk-az-eloadasokat-es-a-

szeminariumokat-is-csak-online-formaban-lehet-megtartani/ 
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- atv.hu - 2020.08.31. 

Lőttek a hibrid oktatásnak az ELTE TTK-n: megtiltották az előadások személyes 

látogatását 

http://www.atv.hu/belfold/20200831-lottek-a-hibrid-oktatasnak-az-elte-ttk-n-

megtiltottak-az-eloadasok-szemelyes-latogatasat 

- napi.hu - 2020.08.31. 

Koronavírus: szigorú döntést hozott az ELTE 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus_szigoru_dontest_hozott_az_el

te.712603.html 

- privatbankar.hu - 2020.08.31. 

Koronavírus: az Elte máris szigorít 

https://privatbankar.hu/cikkek/kozerdeku/koronavirus-az-elte-maris-szigorit.html 

 

penzcentrum.hu - 2020.08.30. 

ELTE: a fertőzési hullám egyetemi rendezvényekhez, szórakozóhelyekhez köthető 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesülései szerint több koronavírus-fertőzött lehet 

Magyarországon, mint amit a bejelentett számok mutattak - derült ki egy levélből, amit a 

TTK oktatási dékánhelyettese a hallgatónak küldött. A Pénzcentrum birtokába került 

üzenetben Müller Viktor a többi mellett azt írta, a fertőzésszám megnövekedésében 

szerepe lehetett az egyetemi rendezvényeknek és a szórakozóhelyeknek. 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/elte-a-fertozesi-hullam-egyetemi-

rendezvenyekhez-szorakozohelyekhez-kotheto.1101692.html 

 

magyarnemzet.hu - 2020.08.30. 

Másképp huzalozva 

A matematika szupersztárjának, példaképnek, iskolateremtő tudósnak nevezte Szemerédi 

Endrét Áder János köztársasági elnök a Szent István-rend átadásakor. Nyolc éve Oslóban 

V. Harald norvég király a matematika egyik jelenkori fejedelmének titulálta a professzort, 

amikor átnyújtotta neki az Abel-díjat. A legnagyobb elismerést, amelyet ebben a 

tudományágban megkaphat valaki. Szemerédi nem félti a magyar matematika jövőjét, 

mert véleménye szerint most is nagyon sok kivételes fiatal tehetségünk van. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/maskepp-huzalozva-8585217/ 

 

M5 - Novum - 2020.08.30. 

Milyen előnyei lehetnek a munkaidő csökkentésének? 

Megszólaló: Antal Miklós kutatócsoport vezető, MTA-ELTE Lendület Új Vízió 

Kutatócsoport;  Lukács Bence munkaökológus kutató, MTA-ELTE Lendület Új Vízió 
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Kutatócsoport; Halmos Alexandra munka- és szervezet pszichológus, MTA-ELTE Lendület 

Új Vízió Kutatócsoport 

https://mediaklikk.hu/video/novum-pannon-egyetem-nanolab/ 

 

M5 - M5 Híradó - 2020.08.30.  

Régészeti feltárásokat végeznek a Klapka György Múzeum és az ELTE régészei 

Megszólaló: Bartus Dávid igazgatóhelyettes, ELTE Ókori Régészeti Tanszék 

Régészettudományi Intézet 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-08-30-i-adas/ 

 

Vasárnap Reggel - 2020.08.29. (4. oldal) 

Új Leonardo-festmény 500 év után? 

Új, eddig ismeretlen Leonardo-festményt azonosított be ötszáz év után a Vasszécsenyben 

élő Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, az ELTE Savaria Egyetemi Központ főiskolai 

docense. Ha állítását nem tudják kétségbe vonni, a festmény körülbelül 800 millió dollárt 

ér, és olyan nemzeti értéknek számít, mint a Seuso-kincsek. 

 

magyarnemzet.hu - 2020.08.29. 

Kaktuszkiállításon nézhetjük meg a legkülönlegesebb pozsgásokat 

Szeptember 11-13. között ismét ezek a különleges pozsgások kerülnek fókuszba az ELTE 

Füvészkertjében. 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/kaktuszkiallitason-nezhetjuk-meg-a-

legkulonelegesebb-pozsgasokat-8589231/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.08.29. 

Gyilkos punnyadás 

Az újabb pszichoaktív szereket – a biofű néven is emlegetett herbált vagy a kristályt – 

inkább az alacsony társadalmi réteghez tartozó, sok problémával küzdő, fiatal felnőtt 

korosztály fogyasztja – mutat rá a vizsgálat vezetője, Szécsi Judit szociális munkás, az ELTE 

társadalomtudományi karának oktatója. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/gyilkos-punnyadas-8579601/ 

 

sarvarradio.hu - 2020.08.29. 

Gyémántdiplomát kapott az ikervári pedagógus 

A hat évtized után járó gyémántdiploma átadására most került sor. A Zalaegerszegi Állami 

Tanító Intézetben szerzett oklevelet 1960-ban Szabó Károly tanító. Munkássága 

elismeréséül az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevében dr. Németh István 

https://mediaklikk.hu/video/novum-pannon-egyetem-nanolab/
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-08-30-i-adas/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/kaktuszkiallitason-nezhetjuk-meg-a-legkulonelegesebb-pozsgasokat-8589231/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/kaktuszkiallitason-nezhetjuk-meg-a-legkulonelegesebb-pozsgasokat-8589231/
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/gyilkos-punnyadas-8579601/


rektorhelyettes adományozott Gyémántdiplomát a pedagógus részére. A településen 

tartott átadóünnepségen egykori diákjain kívül is sokan részt vettek. A jubiláló tanárnak 

külön gratulált fia, Szabó Zoltán Sárvár társadalmi megbízatású alpolgármestere. 

https://www.sarvarradio.hu/gyemantdiplomat-kapott-az-ikervari-pedagogus/ 

 

ugytudjuk.hu - 2020.08.29. 

Most már biztosan Lenkai Nóra lett az ELTE SEK rektori biztosa 

A jövő hétfőn várható hivatalos bejelentés. Nemrég írtunk arról hogy , leköszönt az ELTE-

SEK rektorhelyettesi posztjáról Németh István. A távozó vezető július 31-ig volt hivatalban, 

az ezt követő időszakban rektori biztos fogja vezetni a szombathelyi felsőoktatást. Július 

végén aztán több forrásból is úgy értesültünk, hogy már meg is lett Németh utódja, aki 

nem más, mint Lenkai Nóra, az ELTE-SEK eddigi irodavezetője. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/most-mar-biztosan-lenkai-nora-lett-az-elte-sek-rektori-

biztosa 

 

Vas Népe - 2020.09.01. (4. oldal) 

Hétszáz fölött kezdenek  

A pótfelvételi eljárásban 59-en jutottak be az ELTE szombathelyi szakjaira, így az új 

tanévben összesen 701 hallgató kezdheti meg tanulmányaikat a Savaria Egyetemi 

Központban, ahol online évnyitóval kezdődik majd tanév szeptember 4-én. 

 

baon.hu - 2020.08.31. 16:27:00 

Porondon a kecskeméti kortárs költészet 

Ugyan az idei könyvhét elmarad, kárpótlásul azonban bemutatunk olvasóinknak egy 

tehetséges kecskeméti fiatalt, akinek Am mizu? című verse nemrég jelent meg A fiatalság 

százada kortárs irodalmi portálon. Klaus Kellerwessel első éves pszichológia hallgató az 

ELTE-n, közel tíz helyen publikált már és jelenleg a megjavíthatatlan rendszerek témaköre 

foglalkoztatja leginkább. 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/porondon-a-kecskemeti-kortars-kolteszet-

2954252/ 

 

elteonline.hu - 2020.08.31. 

Tanórákon kívüli elfoglaltságok, avagy tudást és értékeket közvetítő programok az 

ELTE-n 

Mindez vitathatatlanul fontos, de az egyetemek nyújtotta kötelező tanterven kívüli 

lehetőségek biztosítják az egyetemi lét lényegét. Nézzük, milyen lehetőségek nyílnak 

ebben a szemeszterben a tanévkezdést követően! Az ELTE Karrierközpont idén immár 5. 

https://www.sarvarradio.hu/gyemantdiplomat-kapott-az-ikervari-pedagogus/
https://ugytudjuk.hu/cikk/most-mar-biztosan-lenkai-nora-lett-az-elte-sek-rektori-biztosa
https://ugytudjuk.hu/cikk/most-mar-biztosan-lenkai-nora-lett-az-elte-sek-rektori-biztosa
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/porondon-a-kecskemeti-kortars-kolteszet-2954252/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/porondon-a-kecskemeti-kortars-kolteszet-2954252/


alkalommal szervezi meg Karriermenedzsment kurzusát, melynek sikeres elvégzéséért 2 

kreditpont jár. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/08/31/tanorakon-kivuli-elfoglaltsagok-avagy-tudast-

es-ertekeket-kozvetito-programok-az-elte-n/ 

 

index.hu - 2020.08.31. 

A koronavírus megelőzésére is alkalmas lehet a magyar fejlesztésű gyógyszer 

2021 végére lezárulhatnak annak a magyar kutatásnak az állatkísérletei, amelyek az ELTE 

által vezetett konzorcium keretében zajlanak egy hatékony koronavírus elleni gyógyszer 

kifejlesztése érdekében. 

https://index.hu/belfold/2020/08/31/a_koronavirus_megelozesere_is_alkalmas_lehet_a_

magyar_fejlesztesu_gyogyszer/ 

 

További megjelenés: 

 

- weborvos.hu - 2020.08.31. 

Reményekkel kecsegtet a magyar koronavírus-gyógyszer 

https://weborvos.hu/lapszemle/remenyekkel-kecsegtet-a-magyar-koronavirus-

gyogyszer-261604 

- szeged.hu - 2020.08.31. 

ELTE-s dékán: hatékony lehet a koronavírus elleni magyar gyógyszer, ami 2022-ben 

talán használható is lesz 

https://szeged.hu/hirek/36812/elte-s-dekan-hatekony-lehet-a-koronavirus-elleni-

magyar-gyogyszer-ami-2022-ben-talan-hasznalhato-is-lesz 

- ripost.hu - 2020.08.31. 

Jó hírek érkeztek a magyar koronavírus-gyógyszerről 

https://ripost.hu/politik/insider/jo-hirek-erkeztek-a-magyar-koronavirus-

gyogyszerrol-2556679/ 

- vg.hu - 2020.08.31. 

Jól haladnak a magyar koronavírus-gyógyszer fejlesztésével 

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/jol-haladnak-a-magyar-koronavirus-

gyogyszer-fejlesztesevel-3013658/ 
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kisalfold.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

A CEOI 2020 a Neumann Társaság, az ELTE Informatikai Kara és Nagykanizsa városa 

rendezésében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Tungsram cég 

támogatásával valósulhatott meg. 

https://www.kisalfold.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

10202174/ 

 

További megjelenés: 

 

- haon.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://haon.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

4312340/ 

- baon.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.baon.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

2953526/ 

- nool.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.nool.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

3419918/ 

- duol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.duol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

3794345/ 

- sonline.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.sonline.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

3217598/ 

- vaol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.vaol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

4234226/ 

- teol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.kisalfold.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-10202174/
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https://www.teol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

2717522/ 

- szon.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://szon.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-4151942/ 

- szoljon.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.szoljon.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

2646518/ 

- feol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.feol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

4248179/ 

- heol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.heol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

2810099/ 

- veol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.veol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

4006487/ 

- beol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.beol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

3006299/ 

- boon.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://boon.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

4516115/- zaol.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.zaol.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

4468970/ 

- bama.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.bama.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

2822348/ 
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- delmagyar.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.delmagyar.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-

szuletett-6774949/ 

- kemma.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született 

https://www.kemma.hu/digitalia/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-

2900054/ 

- 168ora.hu - 2020.08.31. 

Három érmet is szereztek magyar diákok az informatikai diákolimpián 

https://168ora.hu/tudas/diakolimpia-nagykanizsa-informatika-ermek-190127 

- magyarhirlap.hu - 2020.08.31. 

Nagy sikereket értek el a magyarok a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200831-nagy-sikereket-ertek-el-a-

magyarok-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpian 

- eduline.hu - 2020.08.31. 

Három érmet is szereztünk - magyar sikerek a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián 

http://eduline.hu/campus_life/20200831_informatika_diakolimpia 

- origo.hu - 2020.08.31. 

Magyar sikerek a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián 

https://www.origo.hu/tudomany/20200831-egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-

szuletett-a-kozepeuropai-informatikai-diakolimpian.html 

- webradio.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-

szuletett-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpian 

- hir.ma - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián 

https://hir.ma/tudomany/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-a-

kozep-europai-informatikai-diakolimpian/762463 

- delzalapress.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született a nagykanizsai Közép-Európai 

Informatikai Diákolimpián 
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https://delzalapress.hu/hirek/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-szuletett-a-

nagykanizsai-kozep-europai-informatikai-diakolimpian/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst-, és két bronzérem született a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-

szuletett-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpian/ 

- blikk.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián 

https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/kozep-europai-informatikai-

diakolimpia/w5qvbnp 

- Magyar Hírlap - 2020.08.31. (15. oldal) 

Ezüst- és bronzérmeket nyertek a magyar tanulók 

- markamonitor.hu - 2020.08.31. 

Egy magyar ezüst- és két bronzérem született a Közép-Európai Informatikai 

Diákolimpián 

https://markamonitor.hu/2020/09/01/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-

szuletett-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpian/ 

- infovilag.hu - 2020.08.31. 

Három magyar érmes az informatikai diákolimpián 

https://infovilag.hu/harom-magyar-ermes-az-informatikai-diakolimpian/ 

- pestihirlap.hu - 2020.08.31 

Magyar sikerek a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián 

https://pestihirlap.hu/2020/08/31/magyar-sikerek-a-kozep-europai-informatikai-

diakolimpian/ 

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Somogyi Hírlap - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Tolnai Népújság - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Petőfi Népe - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Dunántúli Napló - 2020.09.02. (8. oldal) 
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Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Új Néplap - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- 24 óra - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.09.02. (8. oldal) 

Jól szerepeltek a magyar diákok 

- origo.hu - 2020.09.02. (8. oldal) 

Magyar érmek is születtek a diákolimpián 

https://www.origo.hu/techbazis/20200831-nagykanizsa-ceoi-2020-informatikai-

diakolimpia.html 

 

sarvarradio.hu - 2020.08.31. 

59 végzős gimnazistából 47-en nyertek felvételt főiskolára vagy egyetemre a 

Tinódiból 

A Sárvári Tinódi Gimnázium összesítette az elmúlt tanév végzős diákjainak felvételi 

eredményeit. A két gimnáziumi osztályban 59-en végeztek. Közülük 47-en nyertek 

felvételt főiskolára vagy egyetemre. A legnépszerűbbnek az ELTE szombathelyi kara 

bizonyult a továbbtanulók körében-tájékoztatott Némethné Rádl Krisztina igazgató, aki 

sorolta a többi, a diákok körében népszerű felsőoktatási intézményeket is. 

https://www.sarvarradio.hu/59-vegzos-gimnazistabol-47-en-nyertek-felvetelt-foiskolara-

vagy-egyetemre-a-tinodibol/ 

 

sokszinuvidek.24.hu - 2020.08.31. 

Hatvan éve ilyen volt a tanévnyitó 

Fotós összeállításunk a régi idők tanévnyitóinak hangulatából ad ízelítőt. A cikkünkben 

látható felvételek hatvan éve, 1960-ban készültek Budapesten, az ELTE Apáczai Csere 

János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén. 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/08/31/tanevnyito-60-eve-iskolakezdes/ 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.08.31. 

Mi a feladata egy tudománykommunikátornak? 

Megszólaló: Vásárhelyi Gábor drónkutató, ELTE Biológiai Fizika Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-08-31-i-adas/ 
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Magyar Nemzet - 2020.09.02. (4. oldal) 

Óvintézkedéseken dolgoztak a nyáron 

Az iskolába kizárólag maszkban, fertőtlenítést követően lehet belépni, ha valaki elfelejt 

hozni, a portán tud maszkot vásárolni – mondta lapunknak Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort 

Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.02. 

Óvintézkedéseken dolgoztak a nyáron 

https://magyarnemzet.hu/belfold/ovintezkedeseken-dolgoztak-a-nyaron-

8603040/ 

- hirtv.hu - 2020.09.02. 

Óvintézkedéseken dolgoztak a nyáron 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ovintezkedeseken-dolgoztak-a-nyaron-2507528 

 

Kertészet és szőlészet - 2020.09.02. (12,13. oldal) 

Az agrárium motorjai 

Az ötlet kiötlői Sári-Barnácz Fruzsi (SZIE növénytudományi doktori iskola, PhD hallgató), 

Bereczki Anna (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar), Makra Sándor (Óbudai Egyetem, 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar), valamint Posta Donát (ELTE gazdálkodás és 

menedzsment szak). A zsűri pontozása alapján az első helyezett a CowBaj csapata lett, 

akik a szarvasmarhatartásban fontos mércék közé tartozó kondíciópontozást vették 

alapul, ami alapján az állatok jólétét, tejtermelési rátáját, szaporodási képességét lehet 

mérni, valamint a sántaság kialakulása is nyomon követhető. 

 

Magyar Demokrata - 2020.09.02. (50,51. oldal) 

Klímaváltozás és Magyarország 

Ezután természetesen vita kezdődött, és mások meg azt számították ki, hogy nem éri meg 

– mondja Antal Miklós közgazdász, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoport 

vezetője. – A számítások azonban többé-kevésbé értelmetlenek ezen a téren, mert a tíz 

év múlva esedékes költségeket többféleképpen is figyelembe vehetjük, akárcsak azt, hogy 

mennyit ér egy állat- vagy növényfaj létezése. 

 

 

 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/ovintezkedeseken-dolgoztak-a-nyaron-8603040/
https://magyarnemzet.hu/belfold/ovintezkedeseken-dolgoztak-a-nyaron-8603040/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ovintezkedeseken-dolgoztak-a-nyaron-2507528


168 óra - 2020.09.02. (7,8,9. oldal) 

Szivárványos gyűlölet 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpszichológia Tanszékének tanszékvezető 

docense a 168 Órának elmondta: a hatalom olyankor nyúl a magánszférába avatkozás 

eszközéhez, ha egy társadalomban bizonytalanságot érzékel. Az ebből származó 

pszichológiai energiákat ugyanis le tudja kötni, be tudja csatornázni, s ezek így nem a 

vezetés ellen fordulnak. 

 

Délvilág - 2020.09.02. (1, 5. oldal) 

Századik tanév indult a Batsányi gimnáziumban 

A jubileumi tanévnyitón Pusztai Zsolt, az Aeroprodukt Zrt. vezérigazgatója adta át a 

Talentum-díjat, amit idén Hering Anna, az ELTE jogi karának hallgatója vehetett át. 

 

További megjelenés: 

 

- delmagyar.hu - 2020.09.01. 

Századik tanévét kezdte a csongrádi gimnázium – Fotók 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/szazadik-tanevet-kezdte-a-

csongradi-gimnazium-fotok-6780221/ 

 

Vas Népe - 2020.09.02. (1,7. oldal) 

Új képzés 

Nemrég csak terv volt, mára startra kész a szombathelyi pszichológusképzés. Az ELTE PPK 

pszichológia alapszakára a vasi megyeszékhelyen 164-en jelentkeztek, több mint ötvenen 

iratkozhatnak be. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara stabil helyi pszichológiai bázis 

kiépítését kezdte meg. 

 

Vas Népe - 2020.09.02. (3. oldal) 

Gyémántdiploma a tanítónak  

Gyémántdiplomát adományozott Szabó Károly okleveles tanítónak az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem nevében még májusban dr. Németh István rektorhelyettes. Az ikervári 

pedagógus hat évtizedes munkáját ismerték el a gyémántdiplomával, amit a napokban 

vett át a településen. 

 

 

 

 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/szazadik-tanevet-kezdte-a-csongradi-gimnazium-fotok-6780221/
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Vas Népe - 2020.09.02. (7. oldal) 

Felvidéki néptáncos vendégjáték  

Gömörben és Nagyidán jártak az ELTE SEK Szökős és a Gencsapáti Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes tagjai, akik féléves kényszerszünet után Felvidéken folytathatták Trianon 

100. évfordulójára tervezett sorozatukat. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.09.02. 

A két vasi folklórműhely a Kárpát-medence valamennyi szegletébe eljut 

https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/a-ket-vasi-folklormuhely-a-karpat-

medence-valamennyi-szegletebe-eljut-4238651/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.01. 

“100%-os koncentráció akkor van, ha kívülről nem is hallod, amit mondanak” – 

Interjú Pál Adriennel 

Mikor végezted el a játékvezetői képzést, mit csinálsz most? Az alapfokú játékvezetői 

képzést 2014-ben végeztem el, 2016-tól 2019-ig egyetemre jártam, és 2019-ben 

végeztem az ELTE sportszervezőin. Jelenleg HR asszisztensként dolgozom. A sport 

területén egyelőre nem sikerült elhelyezkedni, de a későbbiekben mindenképp 

megpróbálom. Miért vetted fel az egyetemen ezt a képzést? Másodéves koromban 

vettem fel, akkor szabadon választható tárgy volt. 

http://elteonline.hu/sport/2020/09/01/100-os-koncentracio-akkor-van-ha-kivulrol-nem-

is-hallod-amit-mondanak-interju-pal-adriennel/ 

 

infostart.hu - 2020.09.01. 

A legtöbb egyetem nem mond le a frontális oktatásról 

Az ELTE Természettudományi Kar dékáni vezetése vasárnap közölte , azonnali hatállyal 

megtiltja valamennyi előadás és szemináriumi gyakorlat jelenléti formában történő 

megtartását. Jelenléti formában csak a laborgyakorlat, a szakmai gyakorlat és a 

terepgyakorlat típusú tárgyak oktatása folytatható. Az InfoRádió információi szerint a 

következő napokban a kar vezetése lazítani fog a magas szintű elővigyázatossági 

intézkedésen. 

https://infostart.hu/belfold/2020/09/01/a-legtobb-egyetem-nem-mond-le-a-frontalis-

oktatasrol 
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origo.hu - 2020.09.01. 

Magyarország jó pozícióban várja az önvezetési technológia fejlődését 

Már 2015 szeptemberében megalakult a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központ a BME 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának (KJK) gondozásában, amelyhez csatlakozott 

a BME VIK, az ELTE IK és az MTA SZTAKI is. A kutatás külön megemlíti, a fehér-zöld 

tesztautóival országszerte felbukkanó AImotive Kft-t. 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200901-magyarorszag-jo-pozicioban-varja-az-

onvezetesi-technologia-fejlodeset.html 

 

welovebudapest.com - 2020.09.01. 

How Budapest went back to school back in the day 

While this is a school year like no other, some things never change – September means 

back to school. In this selection of old photographs sourced from the open public archive 

Fortepan, we mark the new school year with a look at how Budapest children went back 

to school over the last 120 years. 

https://welovebudapest.com/en/article/2020/9/1/how-budapest-went-back-to-school-

back-in-the-day-1 

 

xlsport.hu - 2020.09.01. 

Prof. Dr. Kiss Ádám: Fizikusi tevékenységem mellett továbbra is szeretném segíteni 

a felsőoktatás és a sport kapcsolatát 

Prof. Dr. Kiss Ádám nyolc éven át irányította elnökként a Magyar Egyetemi – Főiskolai 

Sportszövetséget (MEFS). A fizikus végzettséggel rendelkező sportvezető a jövőben sem 

akar eltávolodni az egyetemi sporttól, a MEFS Örökös Tagjaként is tevékenykedik. (…) 

„Összességében a magyar fővárosban tartott Fórumra 104 országból bejelentkezett közel 

2500 résztvevőjével a MEFS, és a házigazda Testnevelési Egyetem is jelesre vizsgázott” – 

zárta értékelőjét Prof. Dr. Kiss Ádám, aki az ELTE fizikusaként dolgozik tovább. 

https://www.xlsport.hu/prof-dr-kiss-adam-fizikusi-tevekenysegem-mellett-tovabbra-is-

szeretnem-segiteni-a-felsooktatas-es-a-sport-kapcsolatat/ 

 

További megjelenés: 

 

- zetapress.hu - 2020.09.01. 

Nem pihen a professzor 

http://www.zetapress.hu/sport/113714 
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delhir.info - 2020.09.01. 

A koronavírus megelőzésére is alkalmas lehet a magyar fejlesztésű gyógyszer 

Úgy tűnik, nemcsak a vírus kezelésére, de a megelőzésre is megfelelő lehet a 

magyarországi fejlesztésű gyógyszer. 2021 végére lezárulhatnak annak a magyar 

kutatásnak az állatkísérletei, amelyek az ELTE által vezetett konzorcium keretében zajlanak 

egy hatékony koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztése érdekében. A fehérje hatóanyagot 

tartalmazó gyógyszer nemcsak a tünetek kezelésére, hanem a betegség megelőzésére is 

alkalmas lehet. 

https://delhir.info/2020/09/01/a-koronavirus-megelozesere-is-alkalmas-lehet-a-magyar-

fejlesztesu-gyogyszer/ 

 

További megjelenés: 

 

- pharmaonline.hu - 2020.09.02. 

Beválhat a magyar koronavírus-gyógyszer 

http://pharmaonline.hu/cikk/bevalhat_a_magyar_koronavirus_gyogyszer 

 

hirtv.hu - 2020.09.02.  

Felkészültek az egyetemek a hibrid oktatásra 

Az ELTE TTK dékánja, Kacskovics Imre a napokban úgy határozott, létszámtól függetlenül 

azonnali hatállyal megtiltja valamennyi előadás és szemináriumi gyakorlat jelenléti 

formában történő megtartását. (...) Az ELTE-n emellett általánosan érvényes a július végén 

megjelent tájékoztató, amely szerint az egyetem épületeiben és közösségében az orrot 

és szájat takaró maszk viselése kötelező, ez alól azonban az előadó, hozzászóló – 

beszédének idejére – mentesülhet, a távolságot megtartva. A maszk beszerzéséről az 

egyetemi polgárnak kell gondoskodnia. 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/felkeszultek-az-egyetemek-a-hibrid-oktatasra-2507524 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.09.02.  

Felkészültek az egyetemek a hibrid oktatásra 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200902-felkeszultek-az-egyetemek-a-

hibrid-oktatasra 

- Magyar Hírlap - 2020.09.02. (5. oldal) 

Felkészültek az egyetemek a hibrid oktatásra 

 

https://delhir.info/2020/09/01/a-koronavirus-megelozesere-is-alkalmas-lehet-a-magyar-fejlesztesu-gyogyszer/
https://delhir.info/2020/09/01/a-koronavirus-megelozesere-is-alkalmas-lehet-a-magyar-fejlesztesu-gyogyszer/
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200902-felkeszultek-az-egyetemek-a-hibrid-oktatasra
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200902-felkeszultek-az-egyetemek-a-hibrid-oktatasra


elteonline.hu - 2020.09.01. 

“Szabad a sport!” – ELTE Sport7 2020 

A szeptember 7-11. közötti nyílt hetünk a legjobb lehetőség arra, hogy megismerkedj a 

BEAC nyújtotta sportolási lehetőségekkel. Gyere és ismerd meg fiatal edzőinket és mozogj 

együtt gólyatársaiddal, barátaiddal, munkatársaiddal! Találd meg a hozzád passzoló 

mozgásformát!  

http://elteonline.hu/sport/2020/09/01/szabad-a-sport-elte-sport7-2020/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.01. 

Megjelent a 2020-as ELTE Sportkisokos! 

A kisokos nyomtatott verziója az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatásának 

köszönhetően készült el. Az igényes ajánló valamennyi az ELTE keretein belül űzhető 

sportágról részletes tájékoztatást nyújt – ami nem csak a gólyák számára nyújthat nagy 

segítséget. 

http://elteonline.hu/sport/2020/09/01/megjelent-a-2020-as-elte-sportkisokos/ 

 

sztv.hu - 2020.08.31. 

Megvannak a pótfelvételi eredménye 

A pótfelvételi eredményeként 59-en kerültek be a szeptemberben induló képzésekre, így 

az új tanévben összesen 701-en kezdhetik meg tanulmányaikat a Savaria Egyetemi 

Központban. A nyári eljárásban a legtöbben, 26-an a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Központjának szakjaira nyertek felvételt. A gazdasági képzésekre 24-en kerültek be. A 

korábbi évekkel ellentétben nem csupán költségtérítéses, hanem állami ösztöndíjas 

képzéseket is meghirdettek a felsőoktatási intézmények, ám ez országosan nem növelte 

jelentősen a jelentkezők számát. Az ELTE szombathelyi képzései az idei pótfelvétel során 

az elmúlt évekhez hasonlóan teljesítettek. 

http://www.sztv.hu/hirek/megvannak-a-potfelveteli-eredmenyek-20200831 

 

haon.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

A szünetekben folyamatosan járjuk az épületet, hogy megakadályozzuk a 

csoportosulásokat. Az iskolába kizárólag maszkban, fertőtlenítést követően lehet belépni, 

ha valaki elfelejt hozni, a portán tud maszkot vásárolni – mondta a lapnak Csapodi Zoltán, 

az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója. Beszámolója szerint a tanulók 

csak a számukra kijelölt tanteremben tartózkodhatnak, szünetekben nem mehetnek át 

máshová. 

http://elteonline.hu/sport/2020/09/01/szabad-a-sport-elte-sport7-2020/
http://elteonline.hu/sport/2020/09/01/megjelent-a-2020-as-elte-sportkisokos/
http://www.sztv.hu/hirek/megvannak-a-potfelveteli-eredmenyek-20200831


https://haon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-

4317128/ 

 

További megjelenés: 

 

- feol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.feol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-4252760/ 

- heol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.heol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-2816282/ 

- duol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.duol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-3797495/ 

- szon.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://szon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-

az-osz-4156379/ 

- zaol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.zaol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-4474346/ 

- szoljon.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-

mit-hoz-az-osz-2652683/ 

- bama.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.bama.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-2827673/ 

- beol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.beol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-3010817/ 

https://haon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4317128/
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https://www.feol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4252760/
https://www.feol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4252760/
https://www.heol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-2816282/
https://www.heol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-2816282/
https://www.duol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-3797495/
https://www.duol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-3797495/
https://szon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4156379/
https://szon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4156379/
https://www.zaol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4474346/
https://www.zaol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-4474346/
https://www.szoljon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-2652683/
https://www.szoljon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-2652683/
https://www.bama.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-2827673/
https://www.bama.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-2827673/
https://www.beol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-3010817/
https://www.beol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-az-osz-3010817/


- veol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.veol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-4010906/ 

- teol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.teol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-2723330/ 

- kisalfold.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-

mit-hoz-az-osz-10208474/ 

- kemma.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.kemma.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-

mit-hoz-az-osz-2907983/ 

- boon.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://boon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-hoz-

az-osz-4520759/ 

- sonline.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz  

https://www.sonline.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-

mit-hoz-az-osz-3223442/ 

- vaol.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.vaol.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-4239047/ 

- baon.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.baon.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-hogy-mit-

hoz-az-osz-2957498/ 

- delmagyar.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/elsosorban-a-szulok-aggodnak-amiatt-

hogy-mit-hoz-az-osz-6781175/ 
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- gondola.hu - 2020.09.02. 

Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz 

https://gondola.hu/cikkek/117373-

Elsosorban_a_szulok_aggodnak_amiatt__hogy_mit_hoz_az_osz.html 

 

Magyar Nemzet - 2020.09.03. (18. oldal) 

Magyar rajzfilmek kellenek 

A hétvégi Veszprém–Balaton Filmpikniken mutatkozik be a Kedd Animációs Stúdió két 

vadonatúj rajzfilmsorozatának néhány epizódja. Az egyik M. Tóth Géza, az Oscar-jelölt 

Maestro író-rendezőjének Mitch-Match című sorozata. A másik Gerdelics Miklós 

Naszreddin hodzsája. (...) Gerdelics Miklós pályaíve nem szokványos, az ELTE 

filmtudományi tanszékén végzett, majd mint vágó, aki – ahogy mondta – valamelyest 

értett az After Effects-animációhoz, került hét évvel ezelőtt a Keddhez, ahol azóta M. Tóth 

Géza termékeny alkotótársa. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.03.  

Magyar rajzfilmek kellenek a magyar gyerekeknek 

https://magyarnemzet.hu/kultura/magyar-rajzfilmek-kellenek-a-magyar-

gyerekeknek-8608224/ 

 

Sorry! Magazin - 2020.09.03. (26. oldal) 

„Szín- és formavariációk a szukkulensek világában” 

Látható lesz több tucat kaktusznemzetség színes testű vagy a megszokottól eltérő 

testformájú egyede, mely oltott növényként nő a gyűjteményeinkben. Természetesen 

további látványos érdekességeket is kínálunk az ország minden pontjáról érkező 

kaktuszgyűjtők különleges növényeinek bemutatásával. Lehetőség lesz növények 

vásárlására, egy jó kávé elfogyasztására, és a gyermekekről sem feledkezünk meg: 

szeretettel várjuk őket kézműves foglalkozásainkra. 

 

További megjelenés: 

 

- vjm.hu - 2020.09.02. 

Őszi fűvészkerti kiállításra és vásárra várják a kaktuszok szerelmeseit 

https://vjm.hu/budapest-fuveszkert-kaktusz-kiallitas-es-vasar-osz/ 

 

https://gondola.hu/cikkek/117373-Elsosorban_a_szulok_aggodnak_amiatt__hogy_mit_hoz_az_osz.html
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Nők Lapja Psziché - 2020.09.03. (114. oldal) 

Stresszűző meditálás  

A meditáció hatékonyan csökkenti a stresszt, pontosabban a kortizol nevű stresszhormon 

szintjét a vérben és a nyálban – bizonyította be vizsgálatával az ELTE Pszichológiai és 

Pedagógiai Kar Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoportja. A Health Psychology Review 

folyóiratban nemrégiben megjelent összegző írásuk szerint mintegy 34 tanulmány 

összesen 1810 fős mintája alapján jutottak a most közölt eredményre. 

 

Nők Lapja Psziché - 2020.09.03. (86, 87, 88, 89, 90, 91. oldal) 

Zűrös gyerekek 

Az eredményekről Németh Ágnes, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának 

tudományos főmunkatársa, az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartás 

Kutatócsoportjának vezetője mesélt. „Négyévenként gyűjtünk országosan reprezentatív 

adatokat 5-6000 diák megkérdezésével, akik szülői beleegyezéssel, önkéntesen és 

névtelenül töltik ki a kutatócsoport által összeállított kérdőíveket - mondja. - A vizsgálat 

fókuszában a fiatalok egészség-magatartása és szubjektív jólléte áll. 

 

Békés Megyei Hírlap - 2020.09.03. (5. oldal) 

Immár két évtizede boldogítja gazdáját 

Picike, a keverék eb Júliusban töltötte a huszadik életévét, mégis szinte kitűnő egészségi 

állapotban van Picike, a békéscsabai keverék kutya. DNS-ét már az ELTE etológiai 

tanszékén vizsgálják, kutatva hosszú életének titkát. Történetét gazdája, Bozóné Bakos 

Rita mesélte el lapunknak. 

 

Vas Népe - 2020.09.03. (3. oldal) 

Gólyahét helyett orientáció  

A vírushelyzet miatt a hagyományos gólyahét sem olyan, mint korábban. Az ELTE SEK-en 

még a neve is megváltozott: orientációs hétnek hívják, a cél az egyetem megismerése.  

 

civilhetes.net - 2020.09.03. 

Európa legrangosabb támogatását nyerte el az ELTE kutatója 

Magyarországon egyedüliként nyert a legrangosabb európai kutatási alap, az ERC 

pályázatán Andics Attila kognitív idegkutató. Az ELTE TTK Etológia Tanszékének kutatója 

azt vizsgálja majd az 1,9 millió euró támogatást kapott projektjében, hogyan hatott egyes 

emlősök hangfeldolgozására a háziasítás. A kutatás eredményeként jobban megérthetjük, 

hogyan változtathatta meg agyunk hangfeldolgozásért felelős mechanizmusait a beszéd 

kialakulása.  



https://www.civilhetes.net/europa-legrangosabb-tamogatasat-nyerte-el-az-elte-kutatoja 

 

valaszonline.hu - 2020.09.03. 

Mindent nem, de a beltéri bulikat meg kell tiltani – elméleti biológus az új 

vírushelyzetről  

Újra csütörtök, ismét jelentkezik a HetiVálasz, a Válasz Online podcastadása. Nyakunkon 

a koronavírus második hulláma, ezért ismét szakember segítségét kértük: Müller Viktor 

elméleti biológus, az ELTE TTK dékánhelyettese a legtöbbekben okkal felvetődő 

kérdésekre válaszol. Miért kisebb a veszélyérzetünk most, amikor a napi esetszám a tavaszi 

csúcs többszöröse? Módosulhatott-e maga a vírus? Mennyire lehet hasznos a magyar 

kormány satu-intézkedése, és mekkora veszélyt okoznak a vírusszkeptikusok? 

https://www.valaszonline.hu/2020/09/03/koronavirus-muller-viktor-podcast-

hetivalasz37/ 

 

computerworld.hu - 2020.09.02. 

Honnan jönnek az informatikusok? 

Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja szerint abban a szegmensben, ahova az 

ELTE képez szakembereket, az elmúlt években egyértelműen pozitívan, a piaci igényeknek 

megfelelően alakult a hazai, illetve a karon folyó informatikusképzés. - Az utóbbi időben 

ipari kapcsolataink intenzíven fejlődtek, ipari tanszékeink, ipari kutatólaborjaink révén 

napi kapcsolatban állunk a munkáltatókkal. 

https://computerworld.hu/karrier/honnan-jonnek-az-informatikusok-283799.html 

 

magyarnarancs.hu - 2020.09.02. 

Az ELTE médiaintézete és a MOME HÖK is kiáll az SZFE mellett, Pécsen flashmobot 

szerveznek 

Az alapítványi fenntartás jelenthet egy új működési modellt, de ez az átalakítás nem járhat 

az egyetemi autonómia megszüntetésével, mert az az egyetem fogalmának kiüresítését 

jelentené" - írták közleményükben az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 

oktatói. 

https://magyarnarancs.hu/belpol/az-elte-mediaintezete-es-a-mome-hok-is-kiall-az-

szfe-mellett-pecsen-flashmobot-szerveznek-132857 

 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.09.02. 

Más egyetemek is kiálltak az SZFE ügye mellett 

https://www.civilhetes.net/europa-legrangosabb-tamogatasat-nyerte-el-az-elte-kutatoja
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https://24.hu/kultura/2020/09/02/egyetemek-hok-szolidaritas-szfe/ 

- pestihirlap.hu - 2020.09.02. 

Az ELTE Filmtudományi Tanszéke is kiáll az SZFE mellett 

https://pestihirlap.hu/2020/09/02/az-elte-filmtudomanyi-tanszeke-is-kiall-a-szfe-

mellett/ 

- 168ora.hu - 2020.09.02. 

Kiállt az színműsök mellett az ELTE Filmtudományi tanszéke 

https://168ora.hu/itthon/szfe-elte-tuntetes-szolidaritas-190294 

- atv.hu - 2020.09.03. 13:07:00 

Az ELTE egyik tanszéke is az SZFE mellett van: Ebben a helyzetben nem 

maradhatunk némák 

http://www.atv.hu/belfold/20200903-az-elte-egyik-tanszeke-is-az-szfe-mellett-

van-ebben-a-helyzetben-nem-maradhatunk-nemak 

 

magyarnemzet.hu - 2020.09.02. 

Magyar egyetemek kerültek be a világ legjobbjainak listájára 

A világ 93 országának legjobb ezerötszáz egyetemét rangsoroló listára a Pécsi 

Tudományegyetem (PTE), a Semmelweis Egyetem (SOTE) és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) is felkerült az eredményei alapján. 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/magyar-egyetemek-kerultek-be-a-vilag-

legjobbjainak-listajara-8608416/ 

 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.09.02. 

Magyar egyetemek is bekerültek a világ legjobbjai közé 

https://www.origo.hu/tudomany/20200902-vilagrangsor-magyar-egyetemek-a-

legjobbak-kozott.html 

- eduline.hu - 2020.09.03.  

Újabb világrangsorban tarolnak a magyar egyetemek 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200903_THE_rangsor 

 

newtechnology.hu - 2020.09.02. 

A láthatatlan hiba a gyártók rémálma, de van megoldás! 

Ezen felül itthon az ELTE megbízásából végeztünk egy nagyon érdekes kutatást. A 

kihaltnak hitt csíkos szöcskeegér nevű faj koponyáját mértük meg, és vetették össze az 

ELTE kutatói más fajokkal, ami körülbelül 60 darab mintát jelentett. Erre azért volt szükség, 
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mert a szöcskeegér koponyája nem változott hosszú ideje. Az agykoponya csontjainak 

formája és alakja alapján következtethettek az egyes agyterületek fejlettségére, a teljes 

agy méretére, térfogatára is. 

https://newtechnology.hu/a-lathatatlan-hiba-a-gyartok-remalma-de-van-megoldas/ 

 

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.09.02. 

„Nem szabad úgy beszélni egy műalkotásról, mint egy zsák krumpliról” 

Így kerültem be a galériás világba és kezdtem el megismerni a szakmát belülről, azonnal 

beleszerettem. Az írásról sem tettem le, az Élet és Irodalomban és az Új Művészetben is 

rendszeresen jelennek meg cikkeim. A tanulóévek se zárultak még le: nemrég bekerültem 

az ELTE esztétika doktori programjába, így további négy egyetemi év vár rám. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/cserhalmi-luca-godot-labor-gica-interju/ 

 

vaol.hu - 2020.09.02. 

Háromszoros volt a túljelentkezés az ELTE PPK Szombathelyen meghirdetett szakára 

Nemrég csak terv volt, mára startra kész a szombathelyi pszichológusképzés. Az ELTE PPK 

pszichológia alapszakára a vasi megyeszékhelyen 164-en jelentkeztek, több mint ötvenen 

iratkozhatnak be. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara stabil helyi pszichológiai bázis 

kiépítését kezdte meg. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/haromszoros-volt-a-tuljelentkezes-az-elte-

ppk-szombathelyen-meghirdetett-szakara-4238624/ 

 

vaol.hu - 2020.09.02. 

Szigorú óvintézkedések mellett zajlanak az Orientációs Napok a szombathelyi 

egyetemen 

A hagyományos gólyahét sem olyan, mint amilyen a korábbi években volt. Az idei 

változásokra kérdeztünk rá az ELTE Savaria Egyetemi Központnál. A koronavírus sok 

minden más mellett az egyetemi életre is hatással van. A hagyományos gólyahét sem 

olyan, mint amilyen a korábbi években volt. Az ELTE Savaria Egyetemi Központnál még az 

esemény nevét is Orientációs Napokra cserélték, ahol leginkább az egyetem 

megismerésére fektetik a hangsúlyt. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szigoru-ovintezkedesek-mellett-zajlanak-az-

orientacios-napok-a-szombathelyi-egyetemen-4240295/ 
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24.hu - 2020.09.02. 

Ősrobbanásból származó fekete lyukak ütközhettek 

A LIGO-Virgo együttműködések munkájában három magyar kutatócsoport is részt vesz, 

és a fentihez hasonló eredmények eléréséhez járul hozzá. A Dr. Vasúth Mátyás vezette, a 

Wigner Fizikai Kutatóközpontban működő Gravitációfizikai Kutatócsoportja 2010-től a 

Virgo együttműködés tagja. Az Eötvös Gravity Research Group (EGRG) az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen működik Dr. Frei Zsolt vezetésével, ami 2007 óta az LSC tagja. 

https://24.hu/tudomany/2020/09/02/ligo-virgo-szupermassziv-fekete-lyukak-utkozes-

csillagaszat-gravitacios-hullamok/ 

 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.09.02. 

Soha nem észleltek még ilyen nagy tömegű fekete lyukat 

https://index.hu/techtud/2020/09/02/soha_nem_eszleltek_meg_ilyen_nagy_tomeg

u_fekete_lyukat/ 

- qubit.hu - 2020.09.02. 

Minden korábbinál erősebb gravitációs hullámot észleltek, ami új típusú fekete 

lyukak létezésére utal 

https://qubit.hu/2020/09/02/minden-korabbinal-erosebb-gravitacios-hullamot-

eszleltek-ami-uj-tipusu-fekete-lyukak-letezesere-utal 

 

sztv.hu - 2020.09.01.  

A SavariaTörténelmi Karnevál az idén elmaradt, ám a Kozmosz Karnevál nem 

A SavariaTörténelmi Karnevál az idén elmaradt, ám Kozmosz Karnevál nem A Gothard 

Csillagászati Obszervatórium különleges esti megfigyelésre invitálta az érdeklődöket. 

Látványos kozmikus jelenségeket tartogat a derült esti égbolt. A Hold és két óriásbolygó 

is tisztán kivehető volt a szombathelyi Gothard Obszervatórium csillagvizsgáló távcsövén 

keresztül. 

http://www.sztv.hu/hirek/a-savariatortenelmi-karneval-az-iden-elmaradt-am-kozmosz-

karneval-nem-20200901 

 

Szabad Föld - 2020.09.04. (39. oldal) 

Memória a belekből 

 Egyes baktériumok adagolásával késleltethető az öregedés, illetve mérsékelhetők az 

azzal járó kedvezőtlen tünetek. Még akár ez is kiderülhet az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem kutatói vizsgálatának eredményeként. 
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eduline.hu - 2020.09.04. 

Hibrid oktatás vagy teljes távoktatás - így indul a félév az egyetemeken 

Az ELTE-n szeptembertől minden karon hibrid oktatást vezetnek be, mind a magyar, mind 

a nemzetközi hallgatók számára biztosítva az órákon való részvétel lehetőségét. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200903_egyetemi_tanevkezdes 

 

eszakhirnok.com - 2020.09.04. 

A Rigóban már nem lehet jövőre vizsgát tenni sem finnből, sem svédből, sem 

arabból 

Aki ezekből a nyelvekből akar nyelvvizsgázni, annak külföldre kell mennie. A döntés már 

a nyár közepén megszületett, ám a nyelvvizsgára éppen jelentkezni próbálók csak 

mostanában szembesülnek vele: az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. (nem hivatalos 

leánykori nevén a „Rigó utcai Vizsgaközpont”) több nyelv vizsgáztatását végleg 

megszünteti 2021-től. 

https://www.eszakhirnok.com/2020/09/04/a-rigoban-mar-nem-lehet-jovore-vizsgat-

tenni-sem-finnbol-sem-svedbol-sem-arabbol/ 

 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.09.03. 

Még kevesebb nyelvből lehet majd Magyarországon nyelvvizsgázni 

https://index.hu/belfold/2020/09/03/nehezebb_lesz_nyelvvizsgazni/ 

 

epiteszforum.hu - 2020.09.03. 

„A szépség az igazság ragyogása” – Katona Vilmos: „Az Úr bevonul szentélyébe” 

című könyvéről 

A szerző az építészetelméleti és vallástudományi kontextusba „értő módon építette be a 

liturgikus tér dinamikusságára és a liturgikus közösség szociális, életmód- és állapotbeli 

rétegzettségére vonatkozó gondolatokat" – fogalmaz Földvári Miklós István, az ELTE 

Vallástudományi Tanszékének tanszékvezetője, a doktori disszertáció opponense, a kötet 

egyik lektora. A katolikus templomépítészet alapkövetelményeinek tisztázására való 

építés garantálja a munka logikus szerkesztettségét. 

https://epiteszforum.hu/a-szepseg-az-igazsag-ragyogasa--katona-vilmos-az-ur-

bevonul-szentelyebe-cimu-konyverol 
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hirado.hu - 2020.09.03.  

Még a mi életünkben ellátogathatunk egy Jurassic Parkba? 

 „Amikor egy dinoszaurusz csont van a kezünkben, a legtöbb esetben, azaz az esetek 

99,99 százalékában ebből a kettős szerves és szervetlen komplexből, csak a szervetlen, 

azaz az ásványi sókból felépülő anyag marad vissza, a kalcium-foszfát” – árulta el Varga 

Máté, az ELTE Genetikai Tanszékének adjunktusa. A fosszília pórusai és repedései az 

évmilliók alatt egyéb ásványi anyagokkal, például kalcium-karbonáttal, magyarul mésszel 

töltődnek ki. 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/09/03/meg-a-mi-eletunkben-

ellatogathatunk-egy-jurassic-parkba 

 

További megjelenés: 

 

- promenad.hu - 2020.09.03.  

Még a mi életünkben ellátogathatunk egy Jurassic Parkba? 

https://www.promenad.hu/2020/09/03/meg-a-mi-eletunkben-ellatogathatunk-egy-

jurassic-parkba/ 

  

hvg.hu - 2020.09.03. 

Meghalt Tótfalusi István író, műfordító 

Tótfalusi István 1936-ban született Budapesten. Az ELTE BTK magyar–angol szakos 

hallgatójaként végzett. 1959–1980 között, valamint 1984–1996 között a Móra Ferenc 

Könyvkiadó felelős szerkesztőjeként tevékenykedett, 1981-től 1983-ig az Interpress 

Magazint szerkesztette. Több mint harminc ismeretterjesztő könyv szerzője, köztük a 

népszerű Operameséké. Az Európa Könyvkiadó Írók világa című sorozatában a hetvenes 

években két kötete is megjelent a Litera szerint. 

https://hvg.hu/kultura/20200903_totfalusi_istvan_iro_mufordito 

 

További megjelenés: 

 

- atv.hu - 2020.09.03. 

Elhunyt Tótfalusi István 

http://www.atv.hu/belfold/20200903-elhunyt-totfalusi-istvan 

- fidelio.hu - 2020.09.03. 

Elhunyt Tótfalusi István József Attila- és Füst Milán-díjas író 

https://fidelio.hu/konyv/elhunyt-totfalusi-istvan-jozsef-attila-es-fust-milan-dijas-

iro-157579.html 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/09/03/meg-a-mi-eletunkben-ellatogathatunk-egy-jurassic-parkba
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/09/03/meg-a-mi-eletunkben-ellatogathatunk-egy-jurassic-parkba
https://www.promenad.hu/2020/09/03/meg-a-mi-eletunkben-ellatogathatunk-egy-jurassic-parkba/
https://www.promenad.hu/2020/09/03/meg-a-mi-eletunkben-ellatogathatunk-egy-jurassic-parkba/
https://hvg.hu/kultura/20200903_totfalusi_istvan_iro_mufordito
http://www.atv.hu/belfold/20200903-elhunyt-totfalusi-istvan
https://fidelio.hu/konyv/elhunyt-totfalusi-istvan-jozsef-attila-es-fust-milan-dijas-iro-157579.html
https://fidelio.hu/konyv/elhunyt-totfalusi-istvan-jozsef-attila-es-fust-milan-dijas-iro-157579.html


- nepszava.hu - 2020.09.03. 

Meghalt Tótfalusi István költő, műfordító 

https://nepszava.hu/3090665_meghalt-totfalusi-istvan-kolto-mufordito 

- propeller.hu - 2020.09.03. 

Gyász: Meghalt a legendás magyar író, aki Tolkient is fordított 

https://propeller.hu/itthon/3571456-gyasz-meghalt-legendas-magyar-iro-aki-

tolkient-is 

- infostart.hu - 2020.09.03. 

Elhunyt Tótfalusi István 

https://infostart.hu/kultura/2020/09/03/elhunyt-totfalusi-istvan 

- 24.hu - 2020.09.03. 

Meghalt Tótfalusi István író, műfordító 

https://24.hu/kultura/2020/09/03/totfalusi-istvan-meghalt/ 

 

player.hu - 2020.09.03. 

Egy magyar régészcsapat rábukkant Komáromban egy majdnem kétezer éves 

pincére 

Komáromi csatornázási munkákon az egykori Brigetio területén római pincét tártak fel a 

régészek, melyben egy épen maradt, női arcot ábrázoló falfestmény részletét találták – 

mondta el az MTI-nek az ELTE ókori régészeti tanszékének vezetője. Bartus Dávid 

tájékoztatása szerint az előzetesen a Kr. u. 2–3. századra keltezhető pince felett az ókorban 

valószínűleg nem állt építmény, viszont közvetlenül mellette díszes falfestményekkel és 

stukkókkal díszített épület húzódott. 

https://player.hu/eletmod/ketezer-eves-pince-komaromban/ 

 

sarvarradio.hu - 2020.09.03. 

Nem rendez tanévnyitót az ELTE szombathelyi campusa 

Az ELTE szombathelyi campusa idén a járványhelyzet miatt nem rendez tanévnyitó 

ünnepséget. A hallgatók a közösségi médián keresztül csatlakozhatnak az egyetem 

központi tanévnyitó ünnepségéhez, amely szeptember 4-én, pénteken 10 órakor 

kezdődik. Borhy László akadémikus rektori évnyitó beszédével kezdetét veszi az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem 386. tanéve. 

https://www.sarvarradio.hu/nem-rendez-tanevnyitot-az-elte-szombathelyi-campusa/ 

 

 

 

 

https://nepszava.hu/3090665_meghalt-totfalusi-istvan-kolto-mufordito
https://propeller.hu/itthon/3571456-gyasz-meghalt-legendas-magyar-iro-aki-tolkient-is
https://propeller.hu/itthon/3571456-gyasz-meghalt-legendas-magyar-iro-aki-tolkient-is
https://infostart.hu/kultura/2020/09/03/elhunyt-totfalusi-istvan
https://24.hu/kultura/2020/09/03/totfalusi-istvan-meghalt/
https://player.hu/eletmod/ketezer-eves-pince-komaromban/
https://www.sarvarradio.hu/nem-rendez-tanevnyitot-az-elte-szombathelyi-campusa/


weborvos.hu - 2020.09.03. 

Az ELTE idegkutatója nyert az ERC Starting Grant pályázatán 

Magyarországon egyedüliként nyert a legrangosabb európai kutatási alap, az ERC 

pályázatán Andics Attila kognitív idegkutató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

Természettudományi Kar (TTK) Etológia Tanszékének kutatója azt vizsgálja majd az 1,9 

millió euró (mintegy 660 millió forint) támogatást kapott projektjében, hogyan hatott 

egyes emlősök hangfeldolgozására a háziasítás - tájékoztatta az MTI-t az ELTE 

kommunikációs igazgatósága.  

https://weborvos.hu/hirek/az-elte-idegkutatoja-nyert-az-erc-starting-grant-palyazatan-

261673 

 

További megjelenés: 

 

- webradio.hu - 2020.09.03. 

Az ELTE kutatója nyert az ERC Starting Grant pályázatán 

https://webradio.hu/hirek/kulfold/az-elte-kutatoja-nyert-az-erc-starting-grant-

palyazatan 

- demokrata.hu - 2020.09.03. 

Az ELTE kutatója nyert az ERC Starting Grant pályázatán 

https://demokrata.hu/tudomany/az-elte-kutatoja-nyert-az-erc-starting-grant-

palyazatan-286199/ 

- civilhetes.net - 2020.09.03. 

Európa legrangosabb támogatását nyerte el az ELTE kutatója 

https://civilhetes.net/europa-legrangosabb-tamogatasat-nyerte-el-az-elte-

kutatoja 

- hirado.hu - 2020.09.03. 

A legrangosabb európai kutatási alapból nyert támogatást az ELTE idegkutatója 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/09/03/a-legrangosabb-

europai-kutatasi-alapbol-nyert-tamogatast-az-elte-idegkutatoja 

- zetapress.hu - 2020.09.03. 

Mit ért meg a kutya? 

http://www.zetapress.hu/kutyavilag/113728 

 

 

 

 

 

https://weborvos.hu/hirek/az-elte-idegkutatoja-nyert-az-erc-starting-grant-palyazatan-261673
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https://demokrata.hu/tudomany/az-elte-kutatoja-nyert-az-erc-starting-grant-palyazatan-286199/
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https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/09/03/a-legrangosabb-europai-kutatasi-alapbol-nyert-tamogatast-az-elte-idegkutatoja
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/09/03/a-legrangosabb-europai-kutatasi-alapbol-nyert-tamogatast-az-elte-idegkutatoja
http://www.zetapress.hu/kutyavilag/113728


InfoRádió - Aréna - 2020.09.03. 

Mit tud elmondani Magyarics Tamás az Egyesült Államokban kialakult 

zavargásokról? 

Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK 

https://infostart.hu/arena/2020/09/03/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-

lorand-tudomanyegyetem-tanara 

 

Kossuth Rádió - Krónika 10:00, 12:00, 17:30, 22:00 - 2020.09.03. 

Jól haladnak a koronavírus elleni oltóanyag hazai kísérletei 

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-03_22-00-

00&enddate=2020-09-03_22-36-00&ch=mr1 

 

További megjelenés: 

 

- Duna TV Híradó 12:00 - 2020.09.03. 

Az állatkísérleteknél tart a magyar koronavírus elleni gyógyszer fejlesztése, erről 

beszélt Kacskovics Imre 

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-09-03-i-adas-9/ 

- Kossuth Rádió – Jó reggelt, Magyarország! - 2020.09.03. 

Hol tart a magyar koronavírus-gyógyszer fejlesztése? 

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-03_06-00-

00&enddate=2020-09-03_09-10-00&ch=mr1 

 

https://infostart.hu/arena/2020/09/03/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-tanara
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