
 

 

 

 

 

Délvilág (Délmagyarország mutáció) - 2020.09.07. (1, 4. oldal) 

A harcművészetek fellegvára  

A színvonalas rendezvényt a Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország és az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem szervezte meg, és a résztvevők a távol-keleti eredetű 

harcművészetekről hallgathattak meg előadásokat különböző – honvédelmi, orvosi, jogi 

és egyéb – vonatkozásokban. 

További megjelenés: 

 

- delmagyar.hu - 2020.09.06.  

A harcművészetek fellegvára: Makó 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-harcmuveszetek-

fellegvara-mako-6794441/ 

 

novekedes.hu - 2020.09.07.  

Ma kezdenek az egyetemek - online és személyes részvétellel terveznek 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tantermi és online kurzusok kombinációjával 

indítják a tanévet szeptembertől. A személyes órákon kötelező lesz a maszkviselés és a 

védőtávolság betartása. A betegség jeleit mutató, vagy egyébként veszélyeztetett 

hallgatók is élhetnek az online oktatás adta lehetőségekkel. 

https://novekedes.hu/elemzesek/ma-kezdenek-az-egyetemek-online-es-szemelyes-

reszvetellel-terveznek 

 

ugytudjuk.hu - 2020.09.07. 

Távoktatásban kezdik meg a szombathelyi gépészek az idei tanévet 

Nem sokat kockáztatnak az ELTE-SEK-en. Tegnap a Szombathelyi gépész Facebook-

oldalán jelent meg, hogy ma nem kell bemenniük az egyetemre a hallgatóknak, holnaptól 

pedig távoktatásban folytatódik, pontosabban kezdik meg az idei tanévet. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/tavoktatasban-kezdik-meg-a-szombathelyi-gepeszek-az-idei-

tanevet 

 

 

2020/37. hét  (szeptember 7-13.) 
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elteonline.hu - 2020.09.06. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat közleménye a Színház- és Filmművészeti 

Egyetemen történtekkel kapcsolatban 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöksége az alábbi 

közleményt adja ki az utóbbi napokban a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) 

történtekkel kapcsolatban. Szolidaritásunkat és együttérzésünket fejezzük ki az SZFE 

hallgatóival, különösképpen az elsőévesekkel, akik hétfőn kezdik meg tanulmányaikat, ám 

most kétségek között, bizonytalanul várják kezdést. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/09/06/az-elte-hallgatoi-onkormanyzat-kozlemenye-a-

szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemen-tortentekkel-kapcsolatban/ 

További megjelenés: 

 

- mandiner.hu - 2020.09.06. 

Szolidaritásunkat és együttérzésünket fejezzük ki az SZFE hallgatóival 

https://mandiner.hu/cikk/20200904_szolidaritasunkat_es_egyutterzesunket_fejezz

uk_ki_az_szfe_hallgatoival 

 

hirado.hu - 2020.09.06. 

Nem csitulnak az indulatok az Egyesült Államokban 

A nő erre nem volt hajlandó, mire az őt körbevevők azt üvöltik az arcába, hogy a „fehérek 

hallgatása is erőszak”. A nő azt nyilatkozta, támadásnak érezte, ami történt vele, nem 

értette miért akarják mások rákényszeríteni a véleményüket. A Black Lives Matter nem 

tartotta be a játékszabályokat. Túlzásba vitte azokat a tiltakozásokat, amelyeknek már 

semmi köze az eredeti legitim proteszthez – mondta Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi 

tanára. 

https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/09/06/nem-csitulnak-az-indulatok-az-

egyesult-allamokban 

 

hirlevel.egov.hu - 2020.09.06. 

Benda Gyula munkássága : A számítógépes történettudomány kezdetei 

Benda Gyula (1943–2005) a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH), ezt követően a Néprajzi 

Múzeumban, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozott, ahol többek között 

alapító tagja az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéknek, illetve a Hajnal István 

Körnek. 

https://hirlevel.egov.hu/2020/09/06/benda-gyula-munkassaga-a-szamitogepes-

tortenettudomany-kezdetei/ 
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Magyar Hírlap - 2020.09.05. (2. oldal) 

„Felkerült a nemzetközi térképre a versenyképes magyar felsőoktatás” 

Az idei listán további hét magyar egyetem szerepel, többek között az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem. A különböző kategóriákban mindkét 

intézmény a 601-800. helyen végzett, ami a PTE esetében a tavalyi évhez képest egy 

kategóriányi előrelépést jelent. 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.09.05.  

„Felkerült a nemzetközi térképre a versenyképes magyar felsőoktatás”  

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200905-felkerult-a-nemzetkozi-terkepre-

a-versenykepes-magyar-felsooktatas 

- hirado.hu - 2020.09.04.  

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/04/novekszik-a-magyar-egyetemek-

nemzetkozi-versenykepessege 

- Zalai Hírlap - 2020.09.07. (11. oldal) 

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

- Magyar Nemzet - 2020.09.05. (6. oldal) 

Növekszik egyetemeink versenyképessége 

- Rádió1 Hírek 6:00, 7:00 - 2020.09.05. 

A kormány célja, hogy a fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért folyamatosan 

ösztönzi a hazai felsőoktatás teljesítményét 

- azuzlet.hu - 2020.09.04.  

Rangsor. Nyolc magyar egyetem a legjobbak között 

https://azuzlet.hu/rangsor-nyolc-magyar-egyetem-a-legjobbak-kozott/ 

- demokrata.hu - 2020.09.04.  

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://demokrata.hu/magyarorszag/novekszik-a-magyar-egyetemek-

nemzetkozi-versenykepessege-286614/ 

- gondola.hu - 2020.09.04.  

ITM: növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://gondola.hu/hirek/260384-

ITM__novekszik_a_magyar_egyetemek_nemzetkozi_versenykepessege.html 

- hir.ma - 2020.09.04.  

ITM: növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 
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https://hir.ma/belfold/oktatas/itm-novekszik-a-magyar-egyetemek-nemzetkozi-

versenykepessege/762670 

- magyarhirlap.hu - 2020.09.04.  

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200904-novekszik-a-magyar-

egyetemek-nemzetkozi-versenykepessege 

- mandiner.hu - 2020.09.04.  

ITM: növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://mandiner.hu/cikk/20200904_itm_novekszik_a_magyar_egyetemek_nemzet

kozi_versenykepessege 

- medicalonline.hu - 2020.09.04.  

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

http://medicalonline.hu/cikk/novekszik_a_magyar_egyetemek_nemzetkozi_versen

ykepessege 

- novekedes.hu - 2020.09.04.  

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://novekedes.hu/hirek/novekszik-a-magyar-egyetemek-nemzetkozi-

versenykepessege 

- penzcentrum.hu - 2020.09.04.  

Így lehet még több nívós egyeteme Magyarországnak: ez sokat segíthet 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/igy-lehet-meg-tobb-nivos-egyeteme-

magyarorszagnak-ez-sokat-segithet.1101980.html 

- vg.hu - 2020.09.04.  

A magyar egyetemek nívója egyre közelebb a nemzetközi elithez 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/a-magyar-egyetemek-nivoja-egyre-kozelebb-

a-nemzetkozi-elithez-3054344/ 

- weborvos.hu - 2020.09.04.  

Növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://weborvos.hu/hirek/novekszik-a-magyar-egyetemek-nemzetkozi-

versenykepessege-261697 

- webradio.hu - 2020.09.04.  

ITM: növekszik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége 

https://webradio.hu/hirek/belfold/itm-novekszik-a-magyar-egyetemek-

nemzetkozi-versenykepessege 
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Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.09.05. (1,2,3. oldal) 

Kabátot a gombhoz 

Varga Máté genetikus szerint – aki többek között a Covid–19-járvány genetikai 

vonatkozásait kutatja az ELTE TTK Genetikai Tanszékének adjunktusaként – fontos 

kiemelni, hogy amikor egy cég például azt az eredményt hozza ki, hogy száz százalékkal 

megnőtt a kockázata annak, hogy koszorúér-elmeszesedést kapjunk, az a legtöbb 

esetben még mindig apró érték: egy átlagos embernél 0,5, nálunk pedig egy százalék. 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.05 

Kabátot a gombhoz 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/kabatot-a-gombhoz-8611818/ 

 

agroinform.hu - 2020.09.05. 

Olyan ritka, védett kaktuszokat árusítottak, amelyekből csak néhány tő létezik vagy 

amely több száz éves volt 

Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója elmondta: a lefoglalt növények hozzájuk és a 

szegedi botanikuskertbe kerültek, és néhány hétig karanténban tartották őket, hogy 

kiderüljön, hordoznak-e olyan élő szervezeteket, amelyek más növényeket 

megbetegíthetnek. Eközben egy cincérféle elő is került közülük. A kaktuszokat most 

növényházban tartják, de a szakértő gondoskodás ellenére 10-15 százalékuk el fog 

pusztulni. 

https://www.agroinform.hu/gazdasag/olyan-ritka-vedett-kaktuszokat-arusitottak-

amelyekbol-csak-nehany-to-letezik-vagy-amely-tobb-szaz-eves-volt-45348-001 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu - 2020.09.05. 

Védett, ritka törpekaktuszokat csempésztek be az országba 

https://infostart.hu/bunugyek/2020/09/05/vedett-ritka-torpekaktuszokat-

csempesztek-be-az-orszagba 

- librarius.hu - 2020.09.05. 

Karanténba kerültek a Magyarországra becsempészett ritka törpekaktuszok 

https://librarius.hu/2020/09/05/karantenba-kerult-a-magyarorszagra-

becsempeszett-ritka-torpekaktuszok/ 

- ma.hu - 2020.09.05. 

Védett, ritka törpekaktuszokat csempésztek be és árusítottak gyűjtők 
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http://www.ma.hu/kekhirek/350687/Vedett_ritka_torpekaktuszokat_csempesztek_

be_es_arusitottak_gyujtok?place=srss 

- Duna TV Híradó 6:00 - 2020.09.05. 

Kaktuszmaffiát számolt fel a rendőrség Magyarországon 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-09-05-i-adas/ 

- m1 - 2020.09.05. 

Védett, ritka törpekaktuszokat csempésztek be az országba kaktuszgyűjtők 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-09-05-i-adas/ 

- agrarszektor.hu - 2020.09.05. 

Kaktusznepperek: brutális pénzekért árulták a luxusnövényeket 

https://www.agrarszektor.hu/noveny/kaktusznepperek-brutalis-penzekert-

arultak-a-luxusnovenyeket.24428.html 

- atv.hu - 2020.09.05. 

Nem mindennapi csempészeket fogott el a rendőrség 

http://www.atv.hu/belfold/20200904-nem-mindennapi-csempeszeket-fogott-el-

a-rendorseg 

- delmagyar.hu - 2020.09.05. 

Szegeden leltek ideiglenes otthonra a Mexikóból csempészett kaktuszok  

https://www.delmagyar.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/szegeden-leltek-ideiglenes-

otthonra-a-mexikobol-csempeszett-kaktuszok-6790208/ 

- kuruc.info - 2020.09.05. 

Visszaküldenék származási országukba a magyarországi kaktuszbűnözés áldozatait 

https://kuruc.info/r/6/217450/ 

- magyarmezogazdasag.hu - 2020.09.05. 

Természetkárosító kaktuszcsempészeket fogtak el 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/09/04/termeszetkarosito-

kaktuszcsempeszeket-fogtak-el 

- pestihirlap.hu - 2020.09.05. 

Törpekaktuszokkal üzleteltek a csempészek, lebuktak 

https://pestihirlap.hu/2020/09/04/torpekaktuszokkal-uzleteltek-a-csempeszek-

lebuktak/ 

- webradio.hu - 2020.09.05. 

Védett, ritka törpekaktuszokat csempésztek be és árusítottak gyűjtők 

https://webradio.hu/hirek/kek-hirek/vedett-ritka-torpekaktuszokat-csempesztek-

be-es-arusitottak-gyujtok 

- 168ora.hu - 2020.09.05. 

Védett kaktuszokkal buktak le a csempészek 
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https://168ora.hu/itthon/kaktusz-csempeszek-190468 

 

elteonline.hu - 2020.09.05. 

Új tanév, új lendület – jelentkezz a BEAC edzéseire! 

Szeptemberben az ELTE sporttelepein is új szezon kezdődik, folytatódnak a korábban 

megszokott edzések. Ráadásul a BEAC új honlapján mostantól online bankkártyás 

bérletvásárlásra is lehetőség nyílik! Az őszi szezon szeptember 7-én, az ELTE Sport7-tel 

kezdődik, az airflow-tól a tollaslabdán, a jógán és a futsalon át a táncig számos sportágat 

űzhetnek szakvezetéssel a mozogni vágyók. 

http://elteonline.hu/sport/2020/09/05/uj-tanev-uj-lendulet-jelentkezz-a-beac-edzeseire/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.05. 

“Szabad a sport!” – ELTE Sport7 2020 

Az ELTE, az ESN ELTE és a VIWA Vitaminwater támogatásával idén is a BEAC 

sportágválasztójával, az ELTE Sport7-tel indítjuk a tanévet. A szeptember 7-11. közötti 

nyílt hetünk a legjobb lehetőség arra, hogy megismerkedj a BEAC nyújtotta sportolási 

lehetőségekkel. 

http://elteonline.hu/sport/2020/09/05/szabad-a-sport-elte-sport7-2020-2/ 

 

kemma.hu - 2020.09.05. 

Elképesztő, mi mindent rejt az épen maradt, római kori pince Komáromban 

Két hónapon keresztül zajlott a régészeti munka Komáromban, ahol a Szabadság utcában 

római kori pincére bukkantak a helyi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK 

Régészettudományi Intézetének munkatársai. 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/elkepeszto-mi-mindent-rejt-az-epen-

maradt-romai-kori-pince-komaromban-2920280/ 

 

kisalfold.hu - 2020.09.05. 

Ábel Sopronból az Edinburgh-i Egyetemre tart 

„A programozás felsős korom óta érdekel. A matematika és az informatika szeretete miatt 

választottam az ELTE programtervező informatikus képzését. Középiskolás koromban 

számos versenyen részt vettem, a soproni önkormányzat Széchenyi István Ösztöndíj 

pályázatán kétszer kaptam támogatást” – mondta a 22 éves fiatalember, aki főszervezője 

volt a XX. Eötvös konferenciának, mely az OTDK után a második legfontosabb hallgatói 

konferencia az országban. Utóbbi esemény tavaly az ELTE Év Tudományos Rendezvénye 

díjban részesült. 
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https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/abel-sopronbol-az-edinburgh-i-egyetemre-tart-

10198832/ 

 

kultura.hu - 2020.09.05. 

Egy padban az elmúlt századok diákjaival 

Lajta Béla egyike karizmatikus építészeinknek. Szerencsére több iskolaépületet is 

köszönhet neki az utókor. Egyik kiemelkedő alkotása a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi 

Főgimnáziuma, melyet manapság ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 

Gyakorló Gimnázium néven ismerünk. 

https://kultura.hu/egy-padban-az-elmult-szazadok-diakjaival/ 

 

nyugat.hu - 2020.09.05. 

Egy megfázás is a lakhatásába kerülhet sok kollégistának 

Az ELTE már nyár elején bejelentette, hogy 50%-kal csökkentik a kollégiumi férőhelyeket 

erre a tanévre. Egy 400 fős kollégiumuk ki sem nyit, és a többi épületben is csak kétágyas 

szobák lesznek. Azoknak, akik így nem jutnak kollégiumi férőhelyhez, havi 20-40 ezer 

forint közötti lakhatási támogatást ad az egyetem, így az albérlet is akár megfizethető 

alternatíva lehet. 

https://www.nyugat.hu/cikk/egy_megfazas_is_a_lakhatasaba_kerulhet_sok 

 

portfolio.hu - 2020.09.05. 

Fiatal magyar kutató nyert rangos európai díjat 

Andics Attila kognitív idegtudományi kutató, az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai 

Kutatócsoport vezetője elnyerte az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, 

ERC) fiatal kutatóknak kiírt Starting Grant pályázatát. Az ELTE TTK Etológia Tanszékének 

kutatója azt vizsgálja majd az ötéves, 1,9 millió euró támogatást kapott projektjében, 

hogyan hatott egyes emlősök hangfeldolgozására a háziasítás. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200905/fiatal-magyar-kutato-nyert-rangos-

europai-dijat-447500 

 

24.hu - 2020.09.05. 

A beleinken is múlik, hogyan működik az agyunk 

A világon elsőként vizsgálták a kutyák bélbaktériumainak összetétele és memóriájuk közti 

összefüggést az ELTE Etológia és Mikrobiológiai Tanszék kutatói. Eredményeik alapján új 

ajtó nyílhat a tudományban olyan, az idegrendszer megváltozott működése miatt 

kialakuló állapot kezelésére, megelőzésére, mint például az időskori memóriazavar vagy 

az Alzheimer-kór. 

https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/abel-sopronbol-az-edinburgh-i-egyetemre-tart-10198832/
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https://24.hu/tudomany/2020/09/05/kuty-memoria-alzheimer-kor-bakteriumok/ 

 

Pesti Hírlap - 2020.09.04. (2,3. oldal) 

A kormány rögtönöz, az emberek könnyelműek 

Az ELTE Szociálpszichológia Tanszékének vezetője úgy látja, az állandósult szorongás is 

csillapodott, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az emberek nem tudnak annyira félni. Ehhez 

szerinte hozzájárulnak a koronavírussal kapcsolatos álhírek is, amelyek vagy tagadják, 

vagy bagatellizálják a járványt. 

További megjelenés: 

 

- pestihirlap.hu - 2020.09.06.  

„A kormány rögtönöz, az emberek könnyelműek” 

https://pestihirlap.hu/2020/09/06/a-kormany-rogtonoz-az-emberek-

konnyelmuek/ 

 

beol.hu - 2020.09.04.  

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. 

https://www.beol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/immar-ket-evtizede-boldogitja-gazdajat-

picike-a-keverek-eb-3017774/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.04. 

Akik nem csak vicceltek a Dekameronnal, hanem valóban nekiültek – Interjú A nagy 

Dekameron-olvasás résztvevőivel 

Ahogyan azt a márciusi felhívásunkból is megtudhattátok, Hoványi Márton, az ELTE 

Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatója száz alkalmas 

online kurzust hirdetett a veszélyhelyzet elején. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/04/akik-nemcsak-vicceltek-a-dekameronnal-

hanem-valoban-nekiultek-interju-a-nagy-dekameron-olvasas-resztvevoivel/ 

 

infostart.hu - 2020.09.04. 

Magyarics Tamás az amerikai álom lerombolásáról, a fegyeres erőszakról és Joe 

Biden nehézségeiről, avagy az USA, választások előtt 

Az amerikaiak többségének már elege van az utcai erőszakból – mondta Magyarics Tamás 

külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában. Az Eötvös Loránd 
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Tudományegyetem tanára beszélt arról is, miért gyökeresen más az amerikai 

államszervezet az európaihoz képest, miben közös mai szélsőbalos Antifa-mozgalom a 

68-as maoistákkal, miért vannak fegyverek és miért nincsenek rendőrök az utcai 

megmozdulásokon, és hogy a demokrata párt erőteljes balra tolódása miért tetézi a bakik 

sorozatát produkáló Joe Biden elnökjelölt gondjait. 

https://infostart.hu/interju/2020/09/04/magyarics-tamas-az-amerikai-alom-

lerombolasarol-a-fegyeres-eroszakrol-es-joe-biden-nehezsegeirol-avagy-az-usa-

valasztasok-elott 

 

wmn.hu - 2020.09.04. 

Hétköznapi szuperhősök: Digitális Batman, akinek több száz rászoruló gyerek 

köszönheti, hogy tanulhat 

Az ő megsegítésükre indított kezdeményezést Digitális Batman címmel Pintér Zsolt, az 

ELTE SEK projektmenedzsere, akinek közreműködésével mások által már nem használt, de 

még jól működő digitális eszközök találtak új gazdára. Az első adományozó pedig nem 

más, mint saját lánya, Anna Sára volt. A példátlan összefogásnak köszönhetően, több száz 

gyerek folytathatta zavartalanul a tanulmányait a karantén alatt is. 

https://wmn.hu/juzer/53491-hetkoznapi-szuperhosok-digitalis-batman-akinek-tobb-

szaz-raszorulo-gyerek-koszonheti-hogy-tanulhat- 

 

Népszava - 2020.09.08. (2. oldal) 

Hibrid oktatás az egyetemeken 

A legtöbb hallgatóval rendelkező Eötvös Loránd Tudományegyetemen például a nagyobb 

hallgatói létszámot érintő tanórákat csak online módon lehet megtartani, a kisebb 

csoportos jelenléti órákat, a gyakorlatokat pedig úgy kell megszervezni, hogy az 1,5 

méteres védőtávolság betartható legyen. 

 

medicalonline.hu - 2020.09.08. 

Indul a HumanE-AI-Net 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a 

HumanE-AI-Net európai mesterséges intelligencia kiválósági hálózat. A 12 tagállam 35 

intézményéből álló HumanE-AI-Net kiválósági hálózat mesterséges intelligenciával 

foglalkozó európai kutatóközpontokat, egyetemeket és ipari szereplőket tömörít a DFKI 

német mesterséges intelligencia kutatóintézet vezetésével. 

További megjelenés: 
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- hvg.hu - 2020.09.07. 

Megteremtenék az európai mesterséges intelligenciát, itthonról az ELTE szállt be 

https://hvg.hu/tudomany/20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_

mesterseges_intelligencia_elte 

 

atv.hu - 2020.09.07. 

Az ELTE diákjai is kiálltak az SZFE mellett 

Szolidaritási akciót szerveztek hétfőn déltől ELTE-s diákok az egyetem Lágymányosi 

Campusának Északi Épületénél. 

http://www.atv.hu/belfold/20200907-az-elte-diakjai-is-kialltak-az-szfe-mellett 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.09.07. 

Szolidaritási akcióval álltak ki ELTE-s diákok az SZFE mellett 

https://24.hu/belfold/2020/09/07/szfe-elte-szolidaritas-akcio/ 

- 24.hu - 2020.09.08.  

Az ELTE ÁJK épületét is beszalagozták az SZFE támogatásának jeléül 

https://24.hu/kozelet/2020/09/08/szfe-elte-tuntetes-tamogatas-szalag/ 

- atv - Déli Híradó - 2020.09.08. 

Szolidaritási akcióval álltak ki ELTE-s diákok a színművészetis hallgatók mellett 

http://www.atv.hu/videok/video-20200908-deli-hirado-2020-09-08 

 

behir.hu - 2020.09.07. 

Híresek és kertészek - előadást tartottak a Csabagyöngyében 

Kertek kicsiben és nagyban - ezzel a címmel Kiszel Péter, az ELTE füvészkert budapesti 

főkertésze tartott előadást az érdeklődőknek, majd Békéscsaba zöld területeit Turák 

Helga, Békéscsaba Megyei Jogú Város Városfejlesztési és Városüzemeltetési menedzsere, 

tájépítésze mutatta be. Szalay Ágnes történész Stark Adolfról és a Csabagyöngye szőlőről 

beszélt.  

https://behir.hu/hiresek-es-kerteszek-ezzel-a-cimmel-tartottak-eloadast-a-

csabagyongyeben 

 

elteonline.hu - 2020.09.07.  

A 2020/2021-es tanév ünnepi megnyitója az ELTE-n 

A szenátusi ülés ünnepélyes keretek között nyitotta meg a 2020/2021-es tanévet, egyúttal 

köszöntötte az első éves hallgatókat, valamint átadta az idei év kitüntetettjeinek elismerő 

díjait. Habár a kitüntetetteken kívül ezúttal mások nem vehettek részt az ünnepélyen, 
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online, a számítógép másik oldalán ülve is motiválóan hatottak a szavak, melyeket Borhy 

László rektor, valamint Habsburg György nagykövet intézett a hallgatókhoz és az 

oktatókhoz. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/09/07/20202021-es-tanev-unnepi-megnyitoja-az-

elte-n/ 

 

hvg.hu - 2020.09.07. 

A Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában is megjelent a koronavírus 

Tantermen kívüli digitális munkarendben tanulnak az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 

egyik osztályának diákjai hétfőtől; a hvg.hu úgy tudja, hogy az egyik tanuló 

koronavírustesztje pozitív lett. Az intézmény oldalán megjelent közlemény szerint 

megváltozik a járványügyi szabályzatuk. Az új előírás szerint az 5. évfolyamtól fölfelé az 

iskola épületének minden helyiségében, egész nap kötelező a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

https://hvg.hu/itthon/20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany

_fertozes 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu - 2020.09.07. 

Koronavírusos ügyek most már több iskolában is 

https://infostart.hu/belfold/2020/09/07/koronavirusos-ugyek-most-mar-tobb-

iskolaban-is 

- pestihirlap.hu - 2020.09.07. 

A Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában is megjelent a koronavírus 

https://pestihirlap.hu/2020/09/07/a-radnoti-miklos-gyakorloiskolaban-is-

megjelent-a-koronavirus/ 

- 168ora.hu - 2020.09.07. 

Koronavirusos a Radnóti Miklós Gyakorlóiskola diákja 

https://168ora.hu/itthon/diak-koronavirus-radnoti-miklos-gyakorloiskola-

fertozes-190672 

 

insiderblog.hu - 2020.09.07. 

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

Diákolimpián 

Ez egy későbbi egyetemi felvételi, ösztöndíj illetve állásinterjú során is komoly előnyt 

jelent a versenyzőknek, ezért nagyon örülök a három magyar éremnek” – mondta el 

Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann Társaság alelnöke, a verseny főszervezője a 
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diákolimpián elért eredményekről. 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. 

http://insiderblog.hu/blogzine/2020/09/07/egy-magyar-ezust-es-ket-bronzerem-

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

 

mta.hu - 2020.09.07. 

Az újasszír és újbabilóni istenek világa: ősi titkokat őrző pecséthengerek 

Pontosan ilyen adatbázist fog létrehozni Niederreiter Zoltán asszirológus, régész, 

történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézet Assziriológiai és 

Hebraisztikai Tanszékének adjunktusa, aki az idei Lendület-pályázat nyerteseként alakíthat 

kutatócsoportot. Az időszámításunk előtti első évrezed első fele a Közel-Kelet nagy 

birodalmainak fénykorát jelentette. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/az-ujasszir-es-ujbabiloni-istenek-vilaga-osi-titkokat-

orzo-pecsethengerek-110796 

További megjelenés: 

 

- infovilag.hu - 2020.09.07. 

Akadémiai lendület: istenek számítógépen 

https://infovilag.hu/akademiai-lendulet-istenek-szamitogepen/ 

- nepszava.hu - 2020.09.07. 

Isten-adatbázist készít egy magyar kutató 

https://nepszava.hu/3091004_isten-adatbazist-keszit-egy-magyar-kutato 

- origo.hu - 2020.09.07. 

Adatbázisba gyűjtik az ókori isteneket 

https://www.origo.hu/tudomany/20200907-osi-pecsethengerek-lesznek-az-uj-

adatbazis-alapjai.html 

- karpatinfo.net - 2020.09.10. 

Adatbázisba gyűjtik az ókori isteneket 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/10/adatbazisba-gyujtik-az-okori-

isteneket 

 

KlubRádió - Esti gyors - 2020.09.07. 

Hogyan lehetne megoldani azt, hogy ne zárjanak be iskolákat, ha egy ember 

koronavírusos lesz?  

Megszólaló: Varga Máté docens, ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet 

https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2020-szeptember-07-hetfo-1815-12760 
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Pesterzsébet - 2020.09.03. (12. oldal) 

Lovak, kutyák festője 

Miként a képzőművészek döntő többsége, Zsófi is gyerekkorában kezdett rajzolni. Szülei 

észrevették ügyességét, és kilencéves volt, amikor beíratták rajzszakkörre. Az ELTE Savaria 

Egyetemi Központ képi ábrázolás – grafikus-festő szakán szerzett diplomát. 

 

168 óra - 2020.09.09. (5,55,56,57. oldal) 

Újfajta mitológia hősei születnek  

 „Bár a megítélése hullámzik, a képregény folyamatos párbeszéd színtere a társadalom és 

az alkotók, valamint a technikai fejlettség között” – mondja Szép Eszter, az ELTE 

képregénykutatója, a Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál szervezője. Mára már 

nem csak nyomtatott kötetként, füzetként találkozhatunk képregénnyel. Az interneten is 

egyre több úgynevezett webcomic indul, fő céljuk a szórakoztatás. 

 

Autó Motor - 2020.09.09. (34,35. oldal) 

Póráz nélkül  

A téma momentán még a sci-fikategóriába tartozik, de azért vannak már biztató előjelek. 

cikkünk a globális helyzetre világít rá. (…) 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. 

További megjelenés: 

 

- jarmuipar.hu - 2020.09.10. 

Jók vagyunk önvezető autózásban 

http://jarmuipar.hu/2020/09/jok-vagyunk-onvezeto-autozasban/ 

 

Családi Lap - 2020.09.09. (20, 21, 22. oldal) 

Folyamatos keresés, kíváncsiság jellemez 

Belső késztetésből lett színész, rövid kitérő után az ELTE olasz és filmelmélet szakán. 

Mohácsi János első kaposvári színészosztályában igényes muníciót kapott. Kétszer is 

elnyerte a legjobb harminc alatti színésznő díját a Pécsi Országos Színházi Találkozón. A 

Kováts Adél vezette Radnóti Miklós Színház társulatát tartja a szakmai családjának. Május 

óta leginkább az anyaság tölti ki az életét.  

 

 

 

 

http://jarmuipar.hu/2020/09/jok-vagyunk-onvezeto-autozasban/


Vas Népe - 2020.09.09. (1,3. oldal) 

Négy kollégista került karanténba 

Pozitív teszteredménnyel négy külföldi hallgató tartózkodik karanténban az ELTE Pável 

Ágoston Kollégiumának Deák utcai épületében. A város másik nagyobb egyetemi 

kollégiumában jelenleg nincs fertőzött lakó, de ők is felkészültek az esetleges 

megbetegedésekre. 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.09.09.  

Négy kollégista került karanténba Szombathelyen 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/negy-kollegista-kerult-karantenba-

4255391/ 

 

24 óra - 2020.09.09. (2. oldal) 

Emléktáblát avattak 

Emléktáblát avattak a falu nevezetes lakója, prof. dr. Hutterer Miklós tiszteletére az Arany 

János utcában. Az elismert germanista, a hazai német nyelvjárások kiváló kutatója, az ELTE 

professzora Gesztesen gyerekeskedett, majd később is sok időt töltött itt családjával. 

 

24 óra - 2020.09.09. (12. oldal) 

Irodalom töltötte meg hétvégén az Eötvöst 

A minap végre meg tudták szervezni a koronavírus-járvány miatt elmaradt 27. Arany János 

Irodalmi Verseny országos döntőjét az Eötvös József Gimnáziumban. (...) Arany diplomát 

vehetett át: Kondorosi Panna (Kossuth Lajos gyakorló Gimnázium, Debrecen); Csapó Adél 

Zsófia (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium); Venczel Luca (Miskolci Földes Ferenc 

Gimnázium); Jackli Dorottya (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium); Kozma Klaudia 

(Szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium); Bolla Gitta (Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, 

Budapest). 

További megjelenés: 

 

- kemma.hu - 2020.09.09.  

Irodalom töltötte meg hétvégén az Eötvöst 

https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/irodalom-toltotte-meg-hetvegen-

az-eotvost-video-2934794/ 
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divany.hu - 2020.09.08. 

Jó lenne vigyázni az anyákra ősszel: extrém terhelés várhat rájuk 

Az Index ezzel kapcsolatos cikkében idézi Gregor Anikót (ELTE-TáTK, Freie Universität 

Berlin) a magyar kutatás egyik készítőjét: „Ezek a problémák jellemzően a nőkön fognak 

lecsapódni. Ha a nőknek lóg a belük, ha kimerültek, ha ettől rossz a kedvük, kívülről úgy 

tűnhet, hogy ők a felelősei annak, ha ez az egész család lelki egészségére rányomja a 

bélyegét. Miközben nem kapnak segítséget ahhoz, hogy ne rajtuk múljon mindez.” 

https://divany.hu/szuloseg/2020/09/08/anyak-osszel/ 

 

gyartastrend.hu - 2020.09.08. 

Szikszóról Szingapúrba 

Itthoni cégének további büszkesége a részvételük az MPH-220-as gyógyszerfejlesztésben, 

amely a stroke-on átesett, fájdalmas izomgörcsökkel küzdő emberek kezelésében hozhat 

nagy változást néhány éven belül. A hatóanyagot az ELTE-n fejlesztették ki, és nemzetközi 

szabadalom védi: az innovatív kutatásokban a világon legerősebbnek tartott amerikai 

intézetet előzte meg a magyar kutatócsoport. 

http://gyartastrend.hu/cikk/szikszorol_szingapurba 

 

gyartastrend.hu - 2020.09.08. 

Magyar kutatók a HumanE-AI-Net projektben 

Ezen felül ösztönözni kívánja az innovációs ökoszisztémák fejlesztését, valamint a kutatói 

mobilitást és szakemberek képzését a mesterséges intelligencia területén. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (ELTE) oldaláról tervezett kutatások támogatják az orvosok és 

egészségügyi dolgozók munkáját a szélesebb körben kiterjesztett intelligencia 

(augmented intelligence) segítségével a diagnózis felállításában, a terápia és utánkövetés 

esetében, illetve monitorozást és aktív segítségnyújtást céloznak. 

http://gyartastrend.hu/cikk/magyar_kutatok_a_humane_ai_net_projektben 

További megjelenés: 

 

- technokrata.hu - 2020.09.09. 

Az ELTE kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net 

https://www.technokrata.hu/tudomany/2020/09/09/humane-ai-net-elte/ 

- hirek.prim.hu - 2020.09.09. 

Európai összefogás a biztonságos ember-gép kapcsolatért  

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/09/europai_osszefogas_a_biztonsagos_ember-

gep_kapcsolatert 
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infostart.hu - 2020.09.08. 

Magyarics Tamás a brexitről: mindkét fél próbál elmenni a falig 

Kedden újabb tárgyalási forduló kezdődött Nagy-Britannia és az Európai Unió között a 

jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről. Magyarics Tamás szerint az egyik 

akadály, hogy mennyire legyenek egyenlőek a feltételek a különböző területeken, köztük 

a munkavállalók jogait és a környezetvédelmi előírásokat, valamint kiváltképp az állami 

támogatásokat, szubvenciókat illetően. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/09/08/magyarics-tamas-a-brexitrol-mindket-fel-

probal-elmenni-a-falig 

 

infostart.hu - 2020.09.08. 

Szakértő: ha van titkos záradék, az mindenképp kedvező hír 

Az Európai Unió tagállamai is felelősséget vállalnak a koronavírus elleni vakcinák 

mellékhatásai miatt induló esetleges perekben. A gyógyszercéggel kötött szerződés titkos 

záradékáról a Financial Times számolt be. Az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének docense 

szerint nem aggályos a titkosítás, és minden bizonnyal a tagállamok jóváhagyásával 

született ilyen passzus az Európai Bizottság által kötött szerződésben. 

https://infostart.hu/belfold/2020/09/08/szakerto-ha-van-titkos-zaradek-az-

mindenkepp-kedvezo-hir 

 

infovilag.hu - 2020.09.08.  

Egy csepp figyelem: egészség fiataloknak 

Az ingyenes képzés célja, hogy az óvópedagógusokat és tanítókat felkészítse a 

cukorbeteg gyerekek körüli mindennapi feladatokra. Eddig 50 állomáson csaknem 4000 

pedagógus szerzett ismereteket a diabétesszel élő kicsik gondozásáról. Szakmai 

partnerként a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

segíti a „Belevalókat”, amely része az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hivatalos képzési 

programjának. 

https://infovilag.hu/egy-csepp-figyelem-egeszseg-fiataloknak/ 

További megjelenés: 

 

- eletforma.hu - 2020.09.09. 

15 éves az Egy Csepp figyelem Alapítvány! 

https://eletforma.hu/test-es-lelek/15-eves-az-egy-csepp-figyelem-alapitvany/ 

- storeinsider.hu - 2020.09.09. 

A fiatalokat szólítja meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
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http://storeinsider.hu/cikk/a_fiatalokat_szolitja_meg_az_egy_csepp_figyelem_alapi

tvany 

- bdpst24.hu - 2020.09.09. 

A 15 éves Egy Csepp figyelem Alapítvány 

https://bdpst24.hu/2020/09/09/a-15-eves-egy-csepp-figyelem-alapitvany/ 

- pharmaonline.hu - 2020.09.11. 

Fiataloknak szóló programokkal erősít az Egy Csepp figyelem Alapítvány 

http://pharmaonline.hu/cikk/fiataloknak_szolo_programokkal_erosit_az_egy_csep

p_figyelem_alapitvany 

 

nyugat.hu - 2020.09.08. 

Nem csak az amcsi filmekben lehet ám az udvaron egyetemi kurzust tartani 

Fűzfa Balázs irodalomtörténész be is bizonyította ezt a szombathelyi egyetemen. Az ELTE 

Savaria Egyetemi Központ harmadéves magyarszakosainak biztos átfutott ma a fejében a 

gondolat, hogy ez most tökre olyan, mint egy amcsi filmben. „A prof kivezényli a 

hallgatókat az udvarra, süt a nap, csiripelnek a madarak, susognak a fák; mennyivel 

kellemesebb lehet így tágítani a buksit, mint egy lámpafényes fülledt teremben.” 

https://www.nyugat.hu/cikk/elte_savaria_fuzfa_balazs_orat_tart_az_udvaron 

 

pecsaktual.hu - 2020.09.08.  

Különleges és bizarr őshüllő maradványaira bukkantak Baranyában 

Már nyolc éve kutatnak az ELTE Őslénytani Tanszék munkatársai Villányban, ahol 230 

millió éves gerinces élőlények maradványai bújnak meg. A magyar kutatók szisztematikus 

ásatások révén több olyan kőzetréteget fedeztek fel, ahonnan mára sok ezer maradvány, 

köztük izolált csontok, koponyák, részleges csontvázak és fogak ezrei kerültek elő. – 

mondta Ősi Attila paleontológus, az ELTE docense, a Magyar Dinoszauruszkutató 

Expedíció vezetője. 

https://pecsaktual.hu/baranya/kulonleges-es-bizarr-oshullo-maradvanyaira-bukkantak-

baranyaban/ 

 

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.09.08. 

A jövő dróntudományáról szól a MEMO legújabb estje 

Dr. Vásárhelyi Gábor, a MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoportjának 

tudományos főmunkatársa és Dálya Gergely, az ELTE asztrofizikus PhD hallgatója tartanak 

előadást a MEMO Science&Innovaton show-n. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-jovo-drontudomanyarol-szol-a-memo-

legujabb-estje/ 
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welovebudapest.com - 2020.09.08. 

Lekerültek a kordonok az Egyetem tér különös templomáról 

Megújult a V. kerületi Egyetemi Kisboldogasszony-templom az Egyetem téren, amely 

különös látványt nyújt az ELTE jogi karával összenőve. 

https://welovebudapest.com/cikk/2020/9/8/lekerultek-a-kordonok-az-egyetem-ter-

kulonos-templomarol 

 

24.hu - 2020.09.08.  

Különbségeket találtak a férfi és a női agy között 

Az ELTE PIT Bioinformatikai Kutatócsoport friss tanulmánya alapján a férfiak sűrűn 

összekapcsolt agyi területeinek sokfélesége, változékonysága kisebb, mint a nőké – írja az 

ELTE TTK oldala. Grolmusz Vince csapatával 413 ember esetében vizsgálta meg az agyi 

kapcsolatokat leíró gráfokat. Az MRI készülékek és a kiértékelő programok fejlődésének 

köszönhetően ma már az agyterületek közötti kapcsolatok is egyre jobban felmérhetőek. 

https://24.hu/tudomany/2020/09/08/ferfi-es-noi-agy-kulonbsegek/ 

 

RTL Klub - Reggeli - 2020.09.08. 

Nem minden család engedheti meg magának a digitális oktatáshoz való 

felszerelések megvásárlását 

Megszólaló: Pintér Zsolt projektmenedzser, ELTE SEK 

https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2020-09-08-c_12713645 

  

Magyar Nemzet - 2020.09.10. (6. oldal) 

Tehetséges magyarokat képeznek 

Több mint tízezer Kárpát-medencei fiatalt karol fel a Mathias Corvinus Collegium (…) Az 

MCC különböző iskoláinak műhelyeiben tanít majd többek között Dúró József 

politológus-közgazdász, Varga István, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanára, 

gyakorló ügyvéd, Kozma-Vízkeleti Dániel klinikai szakpszichológus, valamint Rodrigo 

Ballester is, aki az uniós jog szakértőjének számít. 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.09. 

Legnagyobb erőforrásunk a tehetséges fiatalokban rejlik 

https://magyarnemzet.hu/belfold/legnagyobb-eroforrasunk-a-tehetseges-

fiatalokban-rejlik-8640825/ 
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https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2020-09-08-c_12713645
https://magyarnemzet.hu/belfold/legnagyobb-eroforrasunk-a-tehetseges-fiatalokban-rejlik-8640825/
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Magyar Nemzet - 2020.09.10. (16. oldal) 

Sűrűn kapcsolt sokféleség 

A férfiak sűrűn összekapcsolt agyi területeinek sokfélesége, változékonysága kisebb, mint 

a nőké – derült ki az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának legújabb kutatásából. A 

Grolmusz Vince professzor vezette csoport több mint négyszáz ember esetében vizsgálta 

az agyi kapcsolatokat leíró gráfokat – publikációjuk a PLOS One folyóiratban jelent meg. 

 

Jelen - 2020.09.10. (14,15,16,17. oldal) 

Gerő Márton: gyakran irreális várakozások települhetnek egy mozgalomra  

A tanárok és a hallgatók szövetsége erős, a kérdés az, hogy sikerül-e működőképes belső 

döntési mechanizmust kialakítaniuk, miként az is, hogy képesek lesznek-e saját, világos 

céljaikat megfogalmazniuk. (…) Gerő Márton szociológus 1980-ban született. Jelenleg az 

ELTE Társadalomtudományi Karának adjunktusa és a Társadalomtudományi 

Kutatóközpont tudományos munkatársa. Kutatásait a civil társadalom, társadalmi 

mozgalmak, politikai és társadalmi integrációs területein folytatja. 

 

Magyar Narancs - 2020.09.10. (23,24. oldal) 

Állami erők az anyatejért  

Varga Katalin pszichológusprofesszor, az ELTE perinatális szaktanácsadó képzésének 

alapítója és a bizottság tagintézményei között szereplő Magyar Pre- és Perinatális 

Pszichológiai és Orvostudományi Társaság munkatársa azt mondja, bár a bizottság 

nevében csak a szoptatás támogatásáról van szó, a valóságban ennél összetettebb a 

célkitűzésük. 

 

Mandiner - 2020.09.10. (5,56,57,58,59,60. oldal) 

„A zenével nem kell távolságot tartani”  

Paár Julianna népdalénekes-zeneterapeuta a népi kultúráról, előadói hitelességről és az 

új népdalok születéséről (…) 1989-ben született Budapesten. Első diplomáját népi énekes 

előadóművészként 2011-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén 

szerezte, két évvel később népi ének-zene tanárként is lediplomázott. 2015-ben az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán okleveles zeneterapeuta képesítést szerzett. 

 

Békés Megyei Hírlap - 2020.09.10. (5. oldal) 

A Várból a pusztába költözött 

Verasztó Lajos Kardoskút első díszpolgára, aki a Dover Nyelvi Centrum megalapítója 

(Dohár Péter és Hencsei Kálmán társaként). Az iskola a nevét Dohár Péter és Verasztó 

Lajos nevének öszszevonásából kapta. A díszpolgár sikeresen felvételizett a Színművészeti 



Főiskolára, majd az ELTE angol–magyar szakán diplomázott. 1971 óta foglalkozik 

nyelvtanítással és oktatásszervezéssel. 

További megjelenés: 

 

- beol.hu - 2020.09.10. 

A Várból a pusztába költözött Kardoskút díszpolgára 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-varbol-a-pusztaba-koltozott-

kardoskut-diszpolgara-3030746/ 

 

Vas Népe - 2020.09.10. (1,7. oldal) 

Virágpompában a hegyháti erdők 

Szinetár Csaba biológus, az ELTE SEK főiskolai tanára arról mesélt, hogy a Vasi Hegyháton 

van olyan völgy, ahol, ha az ember kiszáll az autóból, fürdőzni lehet a ciklámen illatban. 

Kipróbáltam, valóban létezik a csoda. Persze nem gyakori ez a jelenség. 

 

hellovidek.hu - 2020.09.10. 

Hihetetlen: bizarr külsejű, 5 méteres őshüllőre bukkantak a villányi tőkék között 

Világszerte egyedülálló kincseket rejt a villányi szőlőtőkék szomszédsága. Az egykoron 

lerakódott, majd megszilárdult agyagos, márgás kőzetből már több száz lelet, köztük 

gerinces őshüllők maradványai kerültek elő. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) 

Őslénytani Tanszék munkatársai már nyolc éve kutatnak itt. Legutóbb egy közel 5 méteres 

hosszúságú, bizarr megjelenésű őshüllő csontjaira bukkantak, amelynek a nyaka közel 2 

méteres hosszúságú lehetett. A hazai leletekről és a tudományos vizsgálatok 

eredményeiről kérdezte a HelloVidék Ősi Attilát, a Magyar Dinoszauruszkutató Expedíció 

vezetőjét. 

https://www.hellovidek.hu/utazas/2020/09/10/hihetetlen-bizarr-kulseju-5-meteres-

oshullore-bukkantak-a-villanyi-tokek-kozott 

További megjelenés: 

 

- penzcentrum.hu - 2020.09.10. 

Döbbenetes, már megint mit találtak a magyar földben: ki látott már ilyet? 

https://www.penzcentrum.hu/utazas/dobbenetes-mar-megint-mit-talaltak-a-

magyar-foldben-ki-latott-mar-ilyet.1102256.html 
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444.hu - 2020.09.09. 

Nyílt levélben tiltakoznak az ELTE diákjai a saját egyetemük hallgatói 

önkormányzatának SZFE-s közleménye miatt 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata a napokban kiadott egy közleményt a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatban, a hallgatók ezzel kapcsolatban adták ki nyílt 

levelüket. 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.09.09. 

Az ELTE több mint száz diákja szerint a hatalom érdekeit védi a hallgatói 

önkormányzat 

https://index.hu/belfold/2020/09/09/szfe_nyilt_levelben_tiltakoznak_az_elte_diakja

i_a_sajat_hallgatoi_onkormanyzatuk_kozlemenye_ellen/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.09. 

Tanítsunk Magyarországért! Általános iskolások mentorálására lehet jelentkezni, 

nem csak tanárszakosoknak! 

Általános iskolások mentorálására lehet jelentkezni, nem csak tanárszakosoknak! A tavaszi 

félév felkészítő kurzusainak teljesítése után idén ősszel kezdik meg a mentorálást a 

Tanítsunk Magyarországért! program ELTE-s hallgatói. A mentorprogramba idén is várják 

azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akik elkötelezettek amellett, hogy segítsenek 

másoknak, és mindeközben ők is tanuljanak. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/09/tanitsunk-magyarorszagert-altalanos-

iskolasok-mentoralasara-lehet-jelentkezni-nem-csak-tanarszakosoknak/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.09.09. 12:00:50 

Bóna István védelmében 

Általában az ELTE BTK Régészettudományi Intézet munkatársai nem szoktak együttesen 

fellépni, közös akarattal kiállni a szélesebb publikum elé. Az itt dolgozó oktatók, kutatók 

egyéni munkájuk minőségével, nézeteik sokszínűségével, a tudományos dialógusok 

folyamatos fenntartásával igyekeznek életben tartani azt a szellemi közeget, amelyben az 

állandó és szabad véleménycsere alapvető normaként jelenik meg. 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/bona-istvan-vedelmeben-8636439/ 
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orszagszerte.atlatszo.hu - 2020.09.09. 

Atomtemető: újrakezdődnek a munkálatok Bodán 

Dr. Tímár Gábor – az ELTE Természettudomány kar, Földrajz-és földtudomány intézet 

tanszékvezetője- azonban az Atomcsapda című filmben rámutatott, miért nem tartja 

alkalmasnak a bodai kőzetet a nukleáris hulladék tárolására. Véleménye szerint az ilyen 

típusú hulladék tárolására olyan hely lehet alkalmas csak, ahol garantálható, hogy 600 

ezer év alatt semmilyen mozgás nem történik a földkéreggel. 

https://orszagszerte.atlatszo.hu/atomtemeto-ujrakezdodnek-a-munkalatok-bodan-

tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-ra/ 

 

M5 - M5 Híradó - 2020.09.09. 

A férfiak sűrűn összekapcsolt agyi területeinek sokfélesége kisebb, mint a nőké, 

derült ki egy tanulmányból 

Megszólaló: Grolmusz Vince egyetemi tanár, ELTE Természettudományi Kar 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/09/09/m5-hirado-2020-

szeptember-9/ 

 

Élet és Tudomány - 2020.09.11. (1154, 1172, 1173. oldal) 

Idén is virágzik a Duna 

A tiszavirággal rokon dunavirágok népszerűsége 2012 óta fokozódik, amikor is sok 

évtizednyi szünet után újra megjelentek a faj óriási tömegei, és a szennyvíztisztító üzemek 

modernizálásának köszönhetően, mára szinte a teljes Dunán és jó néhány mellékfolyóján 

repülhetnek ismét. Az Élet és Tudomány olvasói az elmúlt években többször is betekintést 

kaphattak a Duna-kutató Intézet és az ELTE Környezetoptika Laboratórium tudósainak 

dunavirággal kapcsolatos kutatásaiba. 

 

Szabad Föld - 2020.09.11. (39. oldal) 

Értjük, mert beszélünk  

Mintegy kétmillió eurós európai támogatást kapott Andics Attila kognitív idegkutató. Az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszékének munkatársa azt vizsgálja majd, 

hogyan hatott egyes emlősök hangfeldolgozására a háziasítás 

 

baon.hu - 2020.09.10. 

Bemutatták Weninger Endre új könyvét Kecskeméten 

Kerekegyházán járt általános iskolába, majd a Kecskeméti Katona József Gimnázium diákja 

lett. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1971-ben kapta meg diplomáját, mint angol-

történelem szakos középiskolai tanár. 

https://orszagszerte.atlatszo.hu/atomtemeto-ujrakezdodnek-a-munkalatok-bodan-tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-ra/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/atomtemeto-ujrakezdodnek-a-munkalatok-bodan-tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-ra/
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/09/09/m5-hirado-2020-szeptember-9/
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https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-weninger-endre-uj-konyvet-

kecskemeten-2973104/ 

 

dailynewshungary.com - 2020.09.10. 

Hungarian university joins the European human-centred AI network 

The main goal of the H2020 project is to develop a human-centred AI system that is 

capable of adapting to complex real-world environments and appropriately interacting in 

complicated social settings. HumanE AI researchers are coming from 12 European 

member states and 35 institutions across many scientific disciplines. Their current project 

also involves researchers from Eötvös Loránd University (ELTE), the oldest and largest 

university in Hungary. 

https://dailynewshungary.com/hungarian-university-joins-the-european-human-

centered-ai-network/ 

 

elteonline.hu - 2020.09.10.  

Szervezői szemmel – Milyen egy tábor az ELTE PPK Sporttudományi Intézetében? 

Egyetemünk oktatóját, a rekreációs és turisztikai tábor fő szervezőjét, Tóth Enikőt 

kérdeztem a tábor múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A főszervező elmondása alapján 

hatalmas munka egy ekkora tábor megszervezése, amit még jobban megnehezít a 

járványügyi helyzet. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/09/10/szervezoi-szemmel-milyen-egy-tabor-az-elte-

ppk-sporttudomanyi-intezeteben/ 

 

gamestar.hu - 2020.09.10. 

Hogyan lesz egy gamer a battle pass szolgája? 

Nem kötelező megvásárolni, mégis késztetést érzünk rá. Pszichológus segítségével járjuk 

körbe a battle pass jelenség kényszerítő erejének okait. (...) A cikket Koncz Patrik írta, aki 

az ELTE pszichológiai doktori iskolájának elsőéves hallgatója, kutatásaiban a digitális 

média hatásával és a problémás játékhasználattal foglalkozik.  

https://www.gamestar.hu/extralife/hogyan-lesz-egy-gamer-a-battle-pass-szolgaja-

283895.html 

 

magyarmezogazdasag.hu - 2020.09.10. 

Kertbarát programok őszre 

Az ELTE Botanikus Kertjében, a legendás Füvészkertben szeptember 27-én délelőtt 

rendhagyó programmal várják az érdeklődőket: azokról a titkos helyekről – épületekről, 

emlékművek, szobrokról – lesz szó, amelyekről a növénytani tájékoztató táblákon hiába 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/bemutattak-weninger-endre-uj-konyvet-kecskemeten-2973104/
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keresnénk információt. Több olyan helyiség is megtekinthető lesz, melyek ajtói a 

nagyközönség előtt általában zárva vannak, érdemes tehát jelentkezni, jegyek korlátozott 

számban kaphatók. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/09/10/kertbarat-programok-oszre 

 

nyugat.hu - 2020.09.10. 

Öt ELTE SEK oktató és egy diák kapott kitüntetést 

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) összmunkatársi értekezletén, Budapesten. Az ELTE 

öt egykori és jelenlegi szombathelyi oktatója, valamint egy pedagógushallgatója részesült 

kitüntetésben a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) összmunkatársi értekezletén, 

Budapesten. - adja hírül az ELTE SEK Facebook oldala . A szombathelyi kitüntetettek közül 

négyen Pro Progressio Eruditionis Díjat vehettek át. 

https://www.nyugat.hu/cikk/ot_elte_sek_oktato_es_egy_diak_kapott_kituntetest 

 

ujkor.hu - 2020.09.10. 

Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban – megjelent Szőts Zoltán 

Oszkár új könyve 

A kiadvány fülszövege így fogalja össze: Szőts Zoltán Oszkár könyve 2018-ban, az ELTE 

BTK Történelemtudományi Doktori Iskola művelődéstörténeti programján summa cum 

laude minősítéssel megvédett doktori (PhD) értekezésén alapszik. 

http://ujkor.hu/content/az-elso-vilaghaboru-az-1945-elotti-magyar-tortenetirasban-

megjelent-szots-zoltan-oszkar-uj-konyve 

 

vaol.hu - 2020.09.10. 

Az erdei ciklámen hazánkban védett, eszmei értéke szálanként 10 ezer forint 

Júliustól szeptemberig virágzik erdeink illatos ékessége, az erdei ciklámen. Csaknem 

negyven éve védett faj. (…) A minap mégis hitetlenkedve hallgattam, amikor dr. Szinetár 

Csaba biológus, az ELTE SEK főiskolai tanára arról mesélt, hogy a Vasi Hegyháton van 

olyan völgy, ahol, ha az ember kiszáll az autóból, fürdőzni lehet a ciklámen illatban. 

https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/az-erdei-ciklamen-hazankban-vedett-

eszmei-erteke-szalankent-10-ezer-forint-4258166/ 

 

KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.09.10. 

A legnagyobb európai menekülttábor ég Leszbosz szigetén 

Megszólaló: Fokasz Nikosz tanszékvezető, ELTE 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-szeptember-10-csutortok-0600-

12806 
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