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Hír TV – 2021. március 24. 

Kacskovics Imre: Nem lehet félmegoldásokat csinálni 

Kettős szorításban: Az orvoskamara szigorú lezárást, a kereskedelmi pedig nyitást követel. Megteltek 

a kórházak és rengeteg az áldozat – Kacskovics Imre immunológus volt a Magyarország élőben extra 

vendége. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-nem-lehet-felmegoldasokat-csinalni-2519073 

Megjelent még: Portfolio.hu   

Szeretlek Magyarország – 2021. március 24. 

Magyar fiatalok karperece forradalmasíthatja a betegmonitorozást 

Négy másik partnerrel együttműködve hozták létre a prototípust, az ELTE, az ELTE Soft, a MOHAnet, 

valamint az InnoTractor holland startup is segített. "Az elmúlt fél évben több mint húsz ember 

dolgozott velünk, ezért tudtunk olyan gyorsan haladni, hogy már működőképes a termékünk." - 

mondja Lakatos Péter. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/sikersztorik/entremo-magyar-fiatalok-karperece-

forradalmasithatja-a-betegmonitorozast/ 

Kisalföld – 2021. március 24. 

Esterházy V. Pál hercegre emlékeznek Kismartonban 

Polgári neveltetésben részesült, jogi doktorátust szerzett a budapesti Pázmány Péter egyetemen (mai 

ELTE), az arisztokratikus allűröket mellőzve a tudást, a teljesítményt és a tehetséget mindennél 

többre becsülte. 

https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/esterhazy-v-pal-hercegre-emlekeznek-kismartonban-

10788517/ 

Megjelent még: mindenamisopron.hu – Magyar Nemzet 

Boon.hu – 2021. március 24. 

A járvány felértékelte az egészséget 

A kutatást az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja végezte prof. Oláh Attila irányításával, a 

Bagdi Bella által vezetett Jobb Veled a Világ Alapítvány és a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program 

támogatásával. 

https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-jarvany-felertekelte-az-egeszseget-5307862/ 

Délmagyar.hu – 2021. március 25. 

Matematikusok segítik a hazai ipart 

A „HU-MATHS-IN – Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének 

elmélyítése” című projektet konzorciumban valósította meg a Széchenyi István Egyetem a Debreceni 

Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel. A hálózathoz csatlakozott a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az óbudai és a pécsi egyetem, 

továbbá az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat két intézete is. 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/matematikusok-segitik-a-hazai-ipart-7368751/ 

Megjelent még: Győrplusz.hu – Kisalföld  

IT Café – 2021. március 25. 

Magyarok fejlesztettek ki egy önjáró UV-fertőtlenítő robotot 
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A ViroFighter új generációs, intelligens fertőtlenítő robotot az ELTE-Soft Kft. és az Európai 

Tudásközpont Kft. együttműködésében fejlesztették ki a koronavírus járvány elleni védekezést 

elősegítendő. 

https://itcafe.hu/hir/koronavirus_magyar_uv_fertotlenito_robot.html 

Megjelent még: Computer World – Prím Online – Technokrata.hu – Muszakimagazin.hu – 

Digitrendi.hu – PC Fórum 

She.hu – 2021. március 25. 

Hevesi Kriszta: hogyan színlel orgazmust egy férfi? 

Dr. Hevesi Krisztina máris egy újabb izgalmas kutatás vezet az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, 

a téma pedig nem más, mint a színlelt orgazmus jelensége. 

https://she.life.hu/nofilter/20190228-hevesi-kriszta-interju-hogy-szinlel-orgazmust-a-ferfi-varadi-

fanni.html 

Blikk – 2021. március 25. 

Elhunyt mesterének köszönte az olimpiai kvótát Siklósi Gergely 

2017-ben kerültem az ELTE kollégiumába, eleinte Budapest és Tapolca között félúton, 

Székesfehérváron tartottunk edzéseket Gyöngyivel, hetente egyszer-kétszer. 

https://www.blikk.hu/sport/egyeni/elhunyt-mesterenek-koszonte-kvotajat-siklosi/8srlqd0 

Mandiner.hu – 2021. március 25. 

Jogállamiság baloldali módra 

A tervek valódiságára és az elszántságra utal, hogy jogász nagyságaik, például Fleck Zoltán 

jogszociológus-professzor az ELTE-ről, Vörös Imre akadémikus, egykori alkotmánybíró és Magyar 

György ügyvéd is beszállt az „igehirdetésbe”. Nézzük, mivel készülnek. 

https://mandiner.hu/cikk/20210324_jogallamisag_baloldali_modra 

168.hu- 2021. március 25. 

Immunológus: Néhány éven belül egy másik vírus okozhat járványt 

Néhány nappal ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egy kisfilmet hozott nyilvánosságra, 

amelyben a védőoltások utáni immunválasz kialakulását és későbbi hatását mutatják be. Az animáció 

Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az ELTE TTK immunológus egyetemi tanára irányításával 

készült. 

https://168.hu/itthon/immunologus-nehany-even-belul-egy-masik-virussal-kell-majd-kuzdeni-

201853 

Megjelent még: Pesti Hírlap – Fecsego.eu – ATV – Novekedes.hu 

Vaol.hu – 2021. március 26. 

Az ELTE és a PTE ETK is nagyobb hallgatólétszámmal kalkulál szeptemberben 

Néhány napja nyilvánosak a felsőoktatás jelentkezési adatai. Kíváncsiak voltunk, hányan jelentkeztek 

első helyen az ELTE szombathelyi campusán, illetve a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában 

meghirdetett szakokra. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-es-a-pte-etk-is-nagyobb-hallgatoletszammal-

kalkulal-szeptemberben-4785358 

24.hu – 2021. március 26. 

Álmosságot, koncentrációs zavarokat, teljesítménycsökkenést hozhat az óraátállítás 

Március 28-án vasárnap hajnali 2-ről 3-ra állítjuk át az órákat, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. 

De milyen hatást gyakorol ez az emberi szervezetre, illetve pszichés állapotunkra? Bárdos György, az 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar professor emeritusa szerint az óraállítások negatív hatásai 

meghaladják a pozitívakat, ezért egyre többen gondolják úgy, hogy a nyári és téli időszámítás 
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rendszerét érdemes lenne teljesen megszüntetni. 

https://24.hu/tudomany/2021/03/26/almossagot-koncentracios-zavarokat-teljesitmenycsokkenest-

hozhat-az-oraatallitas/ 

Megjelent még: zetapress.hu – Eduline.hu - InfoRádió 

Jogi Fórum – 2021. március 26. 

Németh János – A polgári perjog atyja 

Az Egyetem téri épület I. számú tantermében volt a felvételi vizsga, ahol utána négy évet abszolvált, 

és ahol a későbbiekben egyetemi oktatóként rengeteg előadást is tartott. Ahogy az Alkotmánybírák 

talár nélkül című interjúkötetben is fogalmazott, az első emeleti sarokterem élete egyik 

meghatározó helyszíne volt. 

https://www.jogiforum.hu/arckepcsarnok/55 

Nők Lapja - 2021. március 26. 

„Le kell rombolni a félelem falát” – interjú az ország matektanárával 

Aki a kilencvenes évek közepén-végén volt középiskolás, vagy akkor volt középiskolás korú a gyereke, 

bizonyára emlékszik még a Repeta című ifjúsági műsorra. A műsor ikonikus alakja, sőt ötletgazdája dr. 

Gerőcs László, vagyis Gerőcs tanár úr volt, aki a képernyőről ugyan 2000-ben eltűnt, de még sokáig az 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezető matematika tanára maradt, illetve rengeteg 

tudományos cikket, szak- és tankönyvet adott a világnak. 

https://www.noklapja.hu/fontos/2021/03/26/gerocs-laszlo-matektanar-online/ 

Telex.hu – 2021. március 26. 

Neves gimnáziumok igazgatói kérik, hogy minden dolgozó beoltása után legyen csak nyitás 

A 18 aláíró gimnázium között olyanokat találunk, mint a Szent István Gimnázium, Fazekas Mihály 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola, ELTE 

Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Budapesten, vagy a Földes Ferenc Gimnázium. 

https://telex.hu/belfold/2021/03/26/neves-gimnaziumok-igazgatoi-kerik-hogy-minden-dolgozo-

beoltasa-utan-legyen-csak-nyitas-es-vegyek-figyelembe-az-erettseginel-az-elmult-ev-nehezsegeit 

Megjelent még: Eduline.hu 

Új Egyenlőség – 2021. március 26. 

Fenntartható-e hosszú távon a kutyatartás? 

Gyakran megfeledkezünk négylábú társaink ökológiai mancsnyomáról, pedig egy nagyobb testű kutya 

környezeti hatása megközelítőleg akkora, mint egy szegény országban élő emberé. Mi az oka a nagy 

környezetterhelésnek, és mit tehetünk ellene? Ebben a podcastban Gébert Judit Kubinyi Enikővel, az 

ELTE Etológia Tanszékének kutatójával beszélget. 

https://ujegyenloseg.hu/fenntarthato-e-hosszu-tavon-a-kutyatartas/ 

Szon.hu – 2021. március 26. 

Élményektől megfosztott diáklét 

Az ELTE nemzetközi tanulmányok szakának elsőéves hallgatójaként egyelőre „csak” a közösség, a 

campus hangulatának hiánya visel meg, ugyanis a képzés az első félévekben főleg elméleti jellegű, ezt 

nem nehéz online teljesíteni. 

https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elmenyektol-megfosztott-diaklet-4936279 

24.hu – 2021. március 26. 

Energiaklub: az atomerőművek a korrupció melegágyai 

„Az Európai Unióban csökken a nukleáris energia felhasználása, a szél- és napenergia, valamint a 

földgáz növekszik” – ismertette az első, Az atomenergia működési anomáliái című összefoglalóját dr. 

Munkácsy Béla, az Energiaklub szakértője, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének kutatója. 
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https://24.hu/tudomany/2021/03/26/energiaklub-atomeromu-atomenergia-korrupcio-

energiahatekonysag-atomhulladek/ 

Telex – 2021. március 26. 

Szaporodó rémálmok, sokasodó alvászavarok, elért minket a koronaszomnia 

Turbulens álmokról számolnak be, amelyek bizarrabbak, felkavaróbbak és hosszabbak a 

megszokottnál – mondta Simor Péter pszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézet, Alvás, álom és 

kogníció kutatócsoportjának vezetője. 

https://telex.hu/koronavirus/2021/03/26/alom-alvas-koronavirus-jarvany-idejen-remalmok-

alvaszavarok-covid-kutatas 

Vaol.hu – 2021. március 26. 

Magas rangú állami kitüntetést kapott dr. Ihász Ferenc 

Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat kitüntetést kapott nemzeti ünnepünk alkalmából 

prof. dr. Ihász Ferenc, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet Szombathely 

egyetemi tanára. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-magyar-erdemrend-lovagkeresztje-polgari-tagozat-

kituntetest-kapta-dr-ihasz-ferenc-4785193/ 

Magyar Hang – 2021. március 27. 

A legkorábbi emlősöktől származó maradványokat is találtak Erdélyben a magyar kutatók 

Eddig nem lehetett tudni a pontos lelőhelyet, csak annyi volt ismert, hogy a Hátszegi-medencéből, és 

nagyjából Valióra közeléből származnak. De a pontos rétegről, a korról és a környezetről semmit sem 

tudtunk – mondja Botfalvai Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE Őslénytani 

Tanszék munkatársa. 

https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/03/27/a-legkorabbi-emlosoktol-szarmazo-maradvanyokat-

is-talaltak-erdelyben-a-magyar-kutatok/ 

Megjelent még: Magyar Nemzet 

Klubrádió – 2021. március 27. 

Szertartások a középkortól napjainkig 

Novák Veronika, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszékének docense elmondta, a legfőbb ok az 

uralkodásra, az úgynevezett isteni felkentség ténye volt. Erre persze egészen addig hivatkozhatott a 

király, amíg nem történt például trónfosztás. 

https://www.klubradio.hu/hirek/szertartasok-a-kozepkortol-napjainkig-116948 

Magyar Nemzet – 2021. március 27. 

Ismét népszerű a pedagógusképzés 

Az intézmények toplistáját ebben a szezonban is toronymagasan vezeti az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem. Több mint 26 ezren szeretnének bejutni az ország első számú egyetemére, 

közülük 14 500-an első helyen jelölték az ELTE-t, ami az intézmény csaknem négy évszázados 

történetében is rekordnak számít. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/ismet-nepszeru-a-pedagoguskepzes-9576221/ 

Megjelent még: 24.hu – Dunaújvárosi  Hírlap – Nógrád Megyei Hírlap – Heves Megyei Hírlap – Új 

Néplap – Tolnai Népújság – Dunántúli Napló – Petőfi Népe   

Népszava – 2021. március 27. 

Az atomenergia a múlt: Brüsszeltől vár támogatást Paks 

Előadásában Munkácsy Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa bemutatta, miként 

estek vissza a csernobili baleset után a világ atomerőmű-beruházásai, hogy törtek előre 2000 és 2017 

között a szél, a nap- és a gázerőművek a nukleáris, illetve a szén- és olajtüzelésű egységek ellenében 
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és utalt a nagyobb balesetekre is. 

https://nepszava.hu/3114485_az-atomenergia-a-mult-brusszeltol-var-tamogatast-paks 

Népszava – 2021. március 27. 

Hiába csökkent a kibocsátás, a felmelegedés folytatódott 

A pandémiás év azt mutatja meg, hogy nagyobb, rendszerszintű változásokra van szükség a 

klímacélok eléréséhez – írta Pieczka Ildikó meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE 

TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. 

https://nepszava.hu/3114437_hiaba-csokkent-a-kibocsatas-a-felmelegedes-folytatodott 

Szimpatika.hu – 2021. március 27. 

Milyen a droghelyzet Európában? 

Az EU kábítószerügyi ügynöksége online felmérést indított 31 országban, hogy felmérje a lakosság 

szerhasználati szokásait – Magyarország ebben az évben először vesz részt a vizsgálatban. Dr 

Demetrovics Zsolt addiktológussal, az ELTE pszichológia intézetének professzorával Kalmár András 

beszélgetett. 

https://szimpatika.hu/cikkek/10495/milyen-a-droghelyzet-europaban- 

Magyar Nemzet – 2021. március 28. 

A műszakin és az orvosin alig van beragadt diploma 

Nem meglepő, hogy az ország vezető egyetemei, így a Műegyetem és az ELTE gyakorlatilag nem 

ismeri a beragadt diploma problémáját. Az Eszterházy Károly Egyetemen ugyanakkor az oklevelek 

durván harmada nyelvi hiányosságok miatt maradt gazdátlan. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/muszakin-es-orvosin-alig-van-beragadt-diploma-9579125 

Eduline – 2021. március 29. 

Tarolnak a gazdasági szakok, rekordokat döntöget a jogászképzés 

Továbbra is az ELTE a legnépszerűbb egyetem, tarolnak a gazdálkodástudományi képzések a 2021-es 

felvételin, és kilenc éve nem jelentkeztek olyan sokan jogászképzésre, mint idén. Összeszedtük a 

legérdekesebb statisztikákat. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20210329_felveteli_szamok_2021 

Megjelent még: Telex – Haon.hu 

Infostart.hu – 2021. március 29. 

Merre tovább, izlandi vulkánkitörés? 

Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője kiemelte: a vulkáni kőzetek, a korábbi 

vulkánkitörések (amelyekről nincs közvetlen megfigyelés) egyetlen tanúi. Ezek tükrözik a kitörést 

tápláló magma jellegét és ezeknek felszíni formáiból olvasható ki a vulkáni működés lefolyása. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/03/29/merre-tovabb-izlandi-vulkankitores 

Megjelent még: Origo – Index 

Sulilife.hu – 2021. március 29. 

Hogyan válasszunk középiskolát? – az iskolapszichológus válaszol 

N. Kollár Katalin, Eötvös József-díjas és Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült 

pszichológus, az ELTE Tanácsadás és Iskolapszichológia Tanszékének óraadója, címzetes egyetemi 

tanár szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a gyermekünk hogyan viseli, ha kudarcok is érik a 

sikerélmények mellett. 

https://sulilife.hu/mileszek/20210329-hogyan-valasszunk-kozepiskolat.html 

Unilife.hu – 2021. március 29. 

Az ELTE rendezi az idei informatikai OTDK-t 

https://nepszava.hu/3114485_az-atomenergia-a-mult-brusszeltol-var-tamogatast-paks
https://nepszava.hu/3114437_hiaba-csokkent-a-kibocsatas-a-felmelegedes-folytatodott
https://szimpatika.hu/cikkek/10495/milyen-a-droghelyzet-europaban-
https://magyarnemzet.hu/belfold/muszakin-es-orvosin-alig-van-beragadt-diploma-9579125
https://eduline.hu/felsooktatas/20210329_felveteli_szamok_2021
https://infostart.hu/tudomany/2021/03/29/merre-tovabb-izlandi-vulkankitores
https://sulilife.hu/mileszek/20210329-hogyan-valasszunk-kozepiskolat.html


Az Informatikatudományi Szekciónak idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara ad 

otthont március 30. és április 1. között. 

https://unilife.hu/egyetem/20210329-elte-informatikai-otdk-2021.html 

Megjelent még: Magyar Nemzet  

Nlc.hu – 2021. március 29. 

Álmomban is szájmaszkokat látok  

Egyre többen esnek át a fertőzésen, és még ha sikeresen ki is gyógyulnak belőle, a fiziológiai hátterű 

fáradtság szinte minden esetben jellegzetes utótünet” – nyilatkozta a nlc-nek V. Komlósi Annamária, 

az ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék címzetes egyetemi tanára, a Magyar 

Pszichológiai Társaság (MPT) Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnöke. 

https://nlc.hu/egeszseg/20210329/karantenfaradtsag-kieges-koronvirus-jarvany/ 

168.hu – 2021. március 29. 

Pszichológus: A mentális betegek vannak a legnagyobb veszélyben 

Az ilyen betegséggel küzdők nagyobb eséllyel fertőződnek meg, és nehezebben jutnak megfelelő 

kezeléshez – mondta Demetrovics Zsolt, az ELTE tanszékvezetője a Keljfeljancsiban. 

https://168.hu/itthon/pszichologus-a-mentalis-betegek-vannak-a-legnagyobb-veszelyben-202055 

Megjelent még: Pesti Hírlap – Fecsego.eu 

Marie Claire – 2021. március 29. 

Magyar lány mutatja be Ghána arcait 

„Mivel az ELTE kommunikáció- és médiatudomány alapszakán van lehetőségem médiát tanulni, 

közben minor tárgyként filmezéssel is foglalkozni, egyértelmű volt, hogy ezt az egyetemet fogom 

választani.” 

https://marieclaire.hu/riporter/2021/03/29/feltorekvok-mezo-lilla-dora-ghana-fotoriport-konyv/ 

Újkor.hu – 2021.március 29. 

„Az önszerveződés létszükséglete az értelmiségnek” – a Mika Sándor Egyesület 

A Mika Sándor Egyesület egyik célja, hogy hasznot hozzon a magyar művelődésnek, s megmutassa a 

tudomány eredményeit a világnak – például nemzeti sorskérdéseink kapcsán. Mintának tekintik az 

Eötvös Collegiumot, de nem gondolják, hogy zárt elitista klub lenne, az ELTE Bölcsészettudományi 

Karáról úgy vélik, kulcsfontosságú a véleményformáló értelmiség nevelésében, noha a hallgatókat 

nem készíti föl párbeszédre és értékalapú ismeretközlésre.  

https://ujkor.hu/content/az-onszervezodes-letszukseglete-az-ertelmisegnek-a-mika-sandor-

egyesulet 

Cívshír.hu – 2021. március 30. 

Kósa Lajos: 33 évesek lettünk 

A pártot a Kádár-rendszerrel kritikus, radikális főiskolás-egyetemista fiatalok hozták létre az 1980-as 

évek végén. A szervezet megalakulására 1988. március 30-án került sor a kollégium Ménesi úti 

épületének alagsorában. Az alapítók különböző főiskolákról, egyetemekről érkező fiatalok voltak, de 

a társaság központi magját a „bibósok”, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nappali tagozatos 

hallgatóinak szakmai, baráti és lakóközössége alkotta. Később ők vették át a vezető szerepet. 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2021/03/kosa-lajos-33-evesek-lettunk 

Megjelent még: Magyar Hírlap 

Agronaplo.hu – 2021. március 30. 

A szántóföldi növények légi-régészeti indikációjának talajtani értelmezése 

Az ELKH ATK Talajtani Intézetének munkatársai az ELTE kutatóival együttműködve a légi-régészet 

évtizedes problematikájának egyik lehetséges megoldását dolgozták ki az intézeti talajtéradat 

https://unilife.hu/egyetem/20210329-elte-informatikai-otdk-2021.html
https://nlc.hu/egeszseg/20210329/karantenfaradtsag-kieges-koronvirus-jarvany/
https://168.hu/itthon/pszichologus-a-mentalis-betegek-vannak-a-legnagyobb-veszelyben-202055
https://marieclaire.hu/riporter/2021/03/29/feltorekvok-mezo-lilla-dora-ghana-fotoriport-konyv/
https://ujkor.hu/content/az-onszervezodes-letszukseglete-az-ertelmisegnek-a-mika-sandor-egyesulet
https://ujkor.hu/content/az-onszervezodes-letszukseglete-az-ertelmisegnek-a-mika-sandor-egyesulet
https://civishir.hu/helyben-jaro/2021/03/kosa-lajos-33-evesek-lettunk


infrastruktúrára alapozva. 

https://agronaplo.hu/hirek/a-szantofoldi-novenyek-legi-regeszeti-indikaciojanak-talajtani-

ertelmezese 

Zaol.hu – 2021. március 30. 

Keszthelyi fiatal lett az ország legjobb matekosa 

A szellemi kihívást élvezem benne, annak szépségét, ahogy egy feladat megoldásáig eljutunk- 

mesélte Mácsai Dániel, aki a matekos győzelem mellett fizikából 12. , informatikából 30. lett az 

országos versenyeken. Elárulta azt is, hogy az ELTE matematika szakán szeretné folytatni 

tanulmányait. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/keszthelyi-fiatal-lett-az-orszag-legjobb-matekosa-

5074621/ 

Filmtekercs.hu – 2021. március 31. 

Hic sunt theoriae – Rémesen népszerű 

A könyvet nagyrészt a PPKE és az ELTE populáris kultúrával foglalkozó kutatócsoportjainak tagjai 

jegyzik, de akad a tizenegy szerző között korábbi munkássága miatt kívülről meghívott is; a Limpár 

Ildikó által szerkesztett könyv tehát akadémiai igényességgel összeállított tanulmánykötet. 

https://www.filmtekercs.hu/papirfeny/remesen-nepszeru 

https://agronaplo.hu/hirek/a-szantofoldi-novenyek-legi-regeszeti-indikaciojanak-talajtani-ertelmezese
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https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/keszthelyi-fiatal-lett-az-orszag-legjobb-matekosa-5074621/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/keszthelyi-fiatal-lett-az-orszag-legjobb-matekosa-5074621/
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