Eötvös Loránd Tudományegyetem
Vaol.hu – 2021. június 15.
Ösztöndíjat kapott az ELTE SEK oktatója
Elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját dr. habil. Fekete
Gusztáv, az ELTE Savaria Egyetemi Központ oktatója.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/osztondijat-kapott-az-elte-sek-oktatoja-5024222/
Eduline – 2021. június 16.
Valahol 450, máshol "csak" 405 - mitől függ, hogy milyenek lesznek a ponthatárok?
Hogy lehet, hogy gazdálkodási és menedzmenten a Dunaújvárosban 458, az ELTE-n 405 pont
volt a végleges ponthatár? Mennyiben változhatnak az előzetes ponthatárok június 22-én?
Mutatjuk a legfontosabb pontszámítási statisztikákat.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210615_ponthatarok_es_eselylatolgatasok
Promenad.hu - 2021. június 16.
Újravizsgálják Vásárhely régészeti örökségét a Tornyaiban
Az ELTE Régészeti Intézetének hat kutatója vizsgálja újra a hódmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeum korábbi régészeti leleteit. Csányi Viktor, a közgyűjtemény régésze a Rádió 7-nek
elmondta, ennek célja, hogy egy adott terület régészeti örökségét minél pontosabban bemutassák
konkrét adatokkal, lelőhelyekkel és számokkal, ezáltal elkészítsék a Magyar Régészeti Topográfia
vásárhelyi lelőhelyeit feldolgozó kötetét.
https://www.promenad.hu/2021/06/16/ujravizsgaljak-vasarhely-regeszeti-orokseget-atoronyaiban/
24.hu/Sokszínű Vidék – 2021. június 16.
Minden képzeletet felülmúl a dunavirág tánca
A most megjelent albumban az elmúlt csaknem egy évtized hazai és nemzetközi díjat nyert fotóit
gyűjtöttük egy dunavirág-csokorba, összefűzve az ELTE Környezetoptika Laboratórium és az
ELKH ÖK Duna-kutató Intézet kutatócsoportjának legújabb tudományos eredményeivel –
mutatott rá Potyó Imre, az Év Természetfotósa és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársa, akinek fotói, előadásai és írásai már sokakat hoztak közel a természethez.
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2021/06/16/dunavirag-kereszek-potyo-imre/
Autó-motor – 2021. június 16.
Elhunyt Hegyi András szakújságíró
2003 óta rendszeresen publikált az Autó-Motorban, írásai a motorkerékpárok, valamint az autóés motorsport érdekességeit, aktualitásait tolmácsolták. András az ELTE olasz szakán tanult,
idegenvezetői képesítést is szerzett, az olasz mellett spanyolul és angolul is anyanyelvi szinten
beszélt.
http://www.automotor.hu/hirek/elhunyt-hegyi-andras-szakujsagiro/
Frisss.hu – 2021. június 16.
A Hali-stadionban zárta a tanévet a szombathelyi Bolyai
Kárpótolta a végzősöket az ELTE Bolyai gimnáziuma: egy rendhagyó tanév végén különleges
helyszínen, a Haladás Sportkomplexumban tartották a ballagást. Megható pillanatok, diákbúcsú, a
kivetítőn kisfilm és fotók – ilyen volt az idei bolyais évzáró.
https://www.frisss.hu/aktualis/a-hali-stadionban-zarta-a-tanevet-a-szombathelyi-bolyaikepgaleriaval
Megjelent még: Szombathelyi Televízió

Klubrádió – 2021. június 16.
Vasúti jövő, vasúti múlt
A Nyugati pályaudvar épületét ugyanakkor biztosan meghagynák az építészeti értéke miatt, míg a
Déli sorsa valószínűleg a beszántás lenne. A műsor második részében Kováts Kriszta énekesműsorvezető Frank Tibor történészt, Amerika-szakértőt, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének
professor emeritusát kérdezte a tizenkilencedik századi híres vadnyugati vasútépítésekről.
https://www.klubradio.hu/hirek/vasuti-jovo-vasuti-mult-118776
Magyar Narancs.hu - 2021. június 16.
ELTE-s szociológusok: ránk nem lesz hatással a homofób törvény
Közleményt adott ki az ELTE Szociológia Doktori Iskolája a tegnap elfogadott, LMBTQ-ellenes
passzusokkal teletűzdelt pedofilellenes törvényről. Azt írják, a pedofíliát a homoszexualitással és a
nem önálló megválasztásával összemosó törvény megbélyegző, és alkalmas társadalmi csoportok
elleni gyűlöletkeltésre.
https://magyarnarancs.hu/belpol/elte-s-szociologusok-rank-nem-lesz-hatassal-a-homofobtorveny-239375
Megjelent még: HVG – Eduline - Alfahir.hu – Hírklikk.hu
Szabad Pécs – 2021. június 16.
Hoppál Péter: Hullámzó a viszonyunk Péterffy Attilával
„Például a nem modellváltó ELTE is kap pénzt, ez cáfolja azt az ellenzéki hazugságot, hogy
zsarolás van, mert amelyik egyetem részt vesz, az majd kap fejlesztést, amelyik meg nem, az meg
nem kap. Abban bízik minden modellváltó egyetem, hogy az eddigieknél is több pénzt kap, ez
benne van.”
https://szabadpecs.hu/2021/06/hoppal-peter-hullamzo-a-viszonyunk-peterffy-attilaval-demindketten-elismerjuk-hogy-a-masik-is-pecsert-dolgozik/
Beol.hu - 2021. június 16.
Közönségdíjra jelölték Kovács Vanda és Bimbó Lajos alkotását
A nemzetközi független rövidfilmfesztivált a Budapest Film Academy évente kétszer rendezi
meg, együttműködve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filmtudomány Tanszékével és a Los
Angeles-i Loyola Marymount University, School of Film and Televisionnel.
https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/kozonsegdijra-jeloltek-kovacs-vanda-es-bimbo-lajosalkotasat-4043402/
Vaol.hu - 2021. június 16.
Az idei Bloomsday utcai pecsételését Székely Ákos emlékének szentelték
Az ELTE-SEK vizuális tanszék hallgatóinak szabadtéri kiállítása nyílt a Fő téren, majd átadták a
Murális Műhely és Sympozion – Városgaléria első két falfestményét, amelyeket Batykó Róbert és
Szántó István festett az Ulysseshez.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-idei-bloomsday-utcai-pecseteleset-szekely-akosemlekenek-szenteltek-5031917/
Megjelent még: vaskarika.hu – Vas Népe
M1 - Ma reggel - 2021. június 17.
Először találkozott egymással Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Az amerikai-orosz viszony elég hullámzó és alapvetően az érdekek határozzák meg – mondta el
Magyarics Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének egyetemi tanára.
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2021-06-17-i-adas-4/
Megjelent még: Kossuth Rádió

Szimpatika.hu - 2021. június 17.
Egy közösségi kert életünk minden területére pozitívan hat
Új nézőpontból vizsgálta a közösség által támogatott mezőgazdaság egészségformáló hatását az
ELTE PPK egyik doktorjelöltje. Birtalan Ilona Liliána és szerzőtársai rámutattak, hogy a
zöldségközösségek pozitív hatása olyan sok szinten azonosítható, hogy azt az orvosi gyakorlatban
is alkalmazni kellene.
https://szimpatika.hu/cikkek/10824/hogyan-alakitjak-latasmodunkat-a-kozossegi-gazdasagokBeol.hu - 2021. június 17.
Nyílt napot tart szombaton a Mathias Corvinus Collegium
Az általános iskolásoknak szóló programokban 10 óra 15-től Jövőkutatás, űrfizika, a gyerekek
nyelvén címmel Fockter Zoltán Péter csillagász, az ELTE és a Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézet doktorandusza rövid előadások segítségével vezeti be a gyermekeket
az űrkutatás és az űrfizika rejtelmeibe.
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyilt-napot-tart-szombaton-a-mathias-corvinuscollegium-4059251/
Épiteszforum.hu - 2021. június 17.
Az épített környezet szociológiája kerekasztal-beszélgetés
Szabari Veronika, az ELTE TáTK dékánhelyettese a társadalmi cselekvéselméletek felől közelít a
témához, Zuh Deodáth, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének
posztdoktori munkatársa pedig a tudománytörténeti kérdéseket világítja majd meg.
https://epiteszforum.hu/az-epitett-kornyezet-szociologiaja--kerekasztal-beszelgetes
Épiteszforum.hu - 2021. június 17.
Ráday Mihály Budapest díszpolgára lett
Ráday Mihály 1942-ben született Budapesten. Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán, majd az ELTE művészettörténet szakán végezte. 1968-ban kezdett el dolgozni a
Magyar Televízióban.
https://epiteszforum.hu/raday-mihaly-budapest-diszpolgara-lett
Megjelent még: Mandiner.hu
444.hu - 2021. június 17.
A szexuális irányultság nem függ attól, hogy mit hallunk róla gyerekként
Kende Anna szociálpszichológus, az ELTE PPK docense szerint minél fiatalabb korban történik
a felvilágosítás, érzékenyítés, annál természetesebb lesz egy gyerek számára, hogy sokfélék
vagyunk, és annál otthonosabban érzi magát a világban.
https://444.hu/2021/06/17/a-szexualis-iranyultsag-nem-fugg-attol-hogy-mit-hallunk-rolagyerekkent
bdpst24.hu - 2021. június 17.
Inzulin nélkül nincs élet
Ősszel 21 képzési helyszínen valósul meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány oktatási programja,
a 8 éve indított „Belevalók” is az Oktatási Hivatal szervezésében. A programban eddig több mint
4300 pedagógus vett részt. Szakmai partner a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége. A Belevalók részévé vált az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hivatalos
képzési programjának.
https://bdpst24.hu/2021/06/17/inzulin-nelkul-nincs-elet/
Megjelent még: Weborvos.hu – Szimpatika.hu – Medicalonline.hu

Eduline.hu - 2021. június 17.
Mikor lesz az első tanítási nap?
Mikor kezdenek az egyetemek? Ezt egyeteme válogatja, de a legtöbb helyen - többek között az
ELTE-n az Óbudai Egyetemen, BME-n és BGE-n is - szeptember 6-án indul az őszi félév.
https://eduline.hu/kozoktatas/20210617_elso_tanitasi_nap
Tudomanyplaza.hu - 2021. június 17.
Egyedülálló laboratórium a nanoszerkezetek vizsgálatára
Az ország első és máig is egyetlen gömbihiba-korrigált transzmissziós elektronmikroszkópjának
felhasználói között található többek között az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (WIGNER
FK), az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK), az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, melynek eredményeként mintegy 30 tudományos publikáció
született.
https://tudomanyplaza.hu/egyedulallo-laboratorium-a-nanoszerkezetek-vizsgalatara/
Szeretlek Magyarország - 2021. június 17.
Magyar kutatók dolgoznak azon, hogy egyszer magnéziumból készülhessenek a
repülőgépek
Az ELTE kutatóinak munkája a klímaváltozás elleni harcban is fontos lehet, mert ha könnyebbek
lennének a repülőgépek, kevesebb üzemanyagot használnának fel.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tudomany/magyar-kutatok-dolgoznak-azon-hogyegyszer-magneziumbol-keszulhessenek-a-repulogepek/
Megjelent még: Blikk – Rakéta.hu
Vaskarika.hu - 2021. június 17.
Hat bemutató az évadban, új bérletkonstrukciók és egyéb újdonságok a Weöres Sándor
Színházban
Folytatódik az együttműködés az ELTE Savaria Egyetemi Központtal, amelyben a színház iránt
érdeklődő hallgatóknak adnak lehetőséget a színházi munkába való betekintésre. Terveznek
foglalkozásokat általános iskolásoknak a színházi hátterekről és szakmákról, valamint irodalmi
műveket feldolgozó esteket, délutánokat, minden korosztálynak.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20597/
Sportmenu.hu - 2021. június 17.
A vidám Gyurika – emlékezés a vízilabda legendára
Kárpáti György az aktív játék mellett az élet más területein is a legmagasabb szinten teljesített,
többszörös olimpiai bajnokként 1964-ben jogi doktorátust szerzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen.
https://sportmenu.hu/a-vidam-gyurika-emlekezes-a-vizilabda-legendara/
Unilife.hu - 2021. június 17.
Irány a kereskedelem és marketing szak! Vajon hány ponttal kerülhetsz be?
A legtöbb felsőoktatási intézménybe önköltséges formában viszont könnyedén be lehet jutni a
szükséges minimum (280) pontszámmal, ám a Corvinusra vagy épp az újonnan karrá alakuló
ELTE-GTI kereskedelem és marketing képzésére 402, illetve 428 pont volt a belépő.
https://unilife.hu/egyetem/20210616-kereskedelem-es-marketing-elozo-evek-ponthatarai.html
Vas Népe - 2021. június 17.
MEFOB: ezüstérmes futsalcsapat
Ezüstéremmel zárta a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság döntőjét az ELTE-SEK férfi

futsalcsapata.
Nyomtatott megjelenés, 14. oldal
Eduline.hu – 2021. június 18.
Továbbra is népszerűek a bölcsészképzések, bár a kezdő fizetés nem a legjobb
A legjobban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett hallgatók keresnek, bruttó
átlagfizetésük meghaladhatja a 320 ezer forintot, a második helyen állnak azok, akik a Károli
Gáspár Református Egyetemen végeztek, az ő fizetésük kicsivel több 300 ezer.
https://eduline.hu/palyakezdes/20210618_bolcseszkepzes_fizetes_dpr
Megjelent még: Pénzcentrum.hu
Szimpatika.hu - 2021. június 18.
Az autista gyermeket nevelő szülők támogatása nélkülözhetetlen
Az autizmusban érintettek támogatásában nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a szülők pszichés
jóllétét célzó programokra, különösen pandémiás időszakban – derült ki Pachner Orsolya, az
ELTE PPK szombathelyi pszichológia képzésének koordinátora és szerzőtársa átfogó
elemzéséből.
https://szimpatika.hu/cikkek/10834/az-autizmusban-erintett-csaladok-nehezsegei
Megjelent még: Vaol.hu – Vas Népe
Vaol.hu – 2021. június 18.
A bolyais Kelemen Anna online a svájci diákolimpián
A pandémia miatt fel sem vetődött, hogy a diákok kiutazzanak Svájcba, az online kapcsolódást az
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Bogáthné
Erdődi Judit szervezte, a helyet a versenynapokhoz az egyetem szombathelyi campusa adta.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-bolyais-kelemen-anna-online-a-svajcidiakolimpian-5034995/
Megjelent még: Hajdupress.hu – Telex – Index – Propeller.hu – Eduline – Vas Népe – Prím Online –
Markamonitor.hu – Nyugat.hu
Veol.hu - 2021. június 18.
Megyénkben is több autista használja az applikációt
Autista társainkat nagymértékben segítő új digitális támogatási rendszer készült el. Az
okoseszközökön futó DATA alkalmazás és tervező felületének fejlesztését az Autisták Országos
Szövetsége és az MTA ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport 2018 januárjában kezdte
meg.
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-segitseget-nyujt-4765709/
Azonnali.hu – 2021. június 18.
Elszabadult a Facebook?
Amikor sok éve, érettségi előtt az ELTE informatika karának nyílt napján voltam, egy előadás
párhuzamot vont a gyári robotok, és az Asperger-szindrómások között, hiszen egy súlyos
aspergeres szó szerint értelmez nagyjából mindent, nem érti az iróniát, és az emberi érzelmek
azonosítása is súlyos nehézséget okoz neki (egy Szondi-teszten meg is bukna).
https://azonnali.hu/cikk/20210618_elszabadult-a-facebook
HVG - 2021. június 18.
Ha nincs, akivel a szexről lehetne beszélni az iskolában, akkor marad a net
Miközben a diákok magát a témát, a tanárok közül sokan a módszertant hiányolják. Az Európai
Tanács Pestalozzi Programjának keretein belül éppen ebben próbált segíteni a pedagógusoknak
Andics Attila pszichológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének agykutatója, aki munkatársaival

együtt évek óta rendszeresen tart módszertani képzést nekik a szexuális nevelés témakörében.
https://hvg.hu/itthon/20210618_szexualis_neveles_iskola
Megjelent még: Eduline – Szakszervezetek.hu
Klubrádió - 2021. június 18.
Meghalt Fehér M. István filozófus
Meghalt Fehér M. István Széchenyi-díjas filozófus, filozófia- és eszmetörténész, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Halálhírét az ELTE honlapján közölték, és az
egyetem egyben azt is jelezte, hogy a professzort saját halottjuknak tekintik.
https://www.klubradio.hu/hirek/meghalt-feher-m-istvan-filozofus-118841
Megjelent még: MTI - Mta.hu – Blikk – Webradio.hu – Borsonline – Origo – Magyar Narancs – Szeretlek
Magyarország - Népszava – ATV – Index – Magyar Hang – HVG – Librarius.hu – 444.hu
Pesti Hírlap.hu - 2021. június 18.
A tanári foglalkozásnak nincs presztízse
„A gyakorlatnak nagyobb szerepet kell kapnia a pedagógusképzésben, ebben minden szakértő
egyetért. Ha valaki egy nagyvárosi kiváló egyetemen sajátítja el a pedagógia alapjait, annak látnia
kell, hogy milyen egy olyan iskola, amelyik nem az ELTE elit gyakorlógimnáziuma, hanem
beilleszkedéssel, interkulturális kommunikációval és hasonlóval kell a gyakorlatban megbirkóznia”
– mondta Filippov Gábor.
https://pestihirlap.hu/2021/06/18/a-tanari-foglalkozasnak-nincs-presztizse/
Megjelent még: 168 Óra
PC Guru – 2021. június 18.
Mesterséges intelligencia
Az MI Kihívás célja, hogy legalább 100 ezer magyar polgár szerezzen alapismereteket a
mesterséges intelligenciáról. Az ELTE szakembereinek vezetésével indult online kurzusra itt
tudtok jelentkezni.
https://www.pcguru.hu/hirek/mesterseges-intelligencia-a-filmtortenetben/63444
TV Eger - 2021. június 18.
Sikertörténet: Hegymegi Flóra
Hegymegi Flóra hétéves korától ír meséket, első regénye tizenhét éves korában jelent meg. Az
ELTE prózaíró pályázatán 2019-ben különdíjat kapott, idén pedig az Időtlen álmatlanság című
novellájával első helyezést ért el.
http://www.tveger.hu/2021/06/18/sikertortenet-hegymegi-flora/
ATV Esti Híradó – 2021. június 18.
F. Lassú Zsuzsa: az emberek 10 százaléka nem heteroszexuális
F. Lassú Zsuzsa, az ELTE docense úgy látja, nincs olyan szakmai érv, amely alátámasztaná a
kormány elképzeléseit a szexuális nevelésről. A szakember szerint egyedül szülői hatáskörnek
tekinteni a szexuális nevelést olyan, mintha azt állítanák, hogy a melegség választható. Tehát
például heteroszexuális családban biztosan nincs homoszexuális gyermek, vagy aki az, az
átnevelhető.
http://www.atv.hu/videok/video-20210618-atv-hirado-2021-06-18
Orient Expressz – 2021. június 18.
Mitől demokratikus az oszmán költői hagyomány? - Péri Benedek
Az adás vendége Péri Benedek habilitált egyetemi docens, turkológus. Jelenleg az ELTE
Orientalisztikai Intézetének igazgatója, a Török Filológiai Tanszék vezetője. Fő kutatási területei:
a török (oszmán, azeri, keleti török) klasszikus irodalmak története, a török nyelv és a török

irodalom története a mogul-kori Indiában.
https://expresszorient.blog.hu/2021/06/18/orient_expressz_126_mitol_demokratikus_az_osz
man_koltoi_hagyomany_peri_benedek
Telex - 2021. június 18.
Az orvosok sem supermanek, sürgős mentális segítségre lenne szükség az
egészségügyben járvány után
Az ELTE friss kutatása szerint minden második egészségügyi dolgozónál jelentek meg a kiégés
közepes vagy magas fokú jelei az elmúlt hónapokban. Bár a növekedés mértékét ez a felmérés
nem tudja megállapítani, más adatok szerint 2013-ban még csak a harmadukról volt ez
elmondható.
https://telex.hu/belfold/2021/06/18/egeszsegugyi-dolgozok-orvosok-apolok-mentalis-segiteseterapia-pszichologia-medspot-alapitvany-call-for-help
Megjelent még: Weborvos.hu
Eduline - 2021. június 19.
Ezek voltak a legmagasabb ponthatárok a 2020-as felvételin
2020-ban a legmagasabb ponthatár az ELTE-n született, 490 pontot kellett elérni a matektanár –
német és német nemzetiségi nyelv és kultúra tanári önköltséges szakához, de más tanári szakhoz,
mint például a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; latin nyelv és kultúra tanára
szakhoz is 474 pont kellett. Az idén nagyon népszerű jogászképzések közül szintén az ELTE-n
született magas ponthatár: 472 pont kellett az állami ösztöndíjas helyhez.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210618_pontrekordok_2020ban
Klubrádió - 2021. június 19.
Kutyák, képek, kiváltságok
Pongrácz Péter, az ELTE Etológia tanszékének oktatója hozzátette: a kutya azt szereti, ha
foglalkoznak vele, így azzal is boldoggá tehetjük, ha agilityzni járunk vele, vagy ha
szépségversenyre. És ha azt gondolnánk, hogy napjaink gazdijai eshetnek csak túlzásba, óriásit
tévedünk.
https://www.klubradio.hu/hirek/kutyak-kepek-kivaltsagok-118857
Nemzeti Sport – 2021. június 19.
Jászapáti Petra a téli után a nyári olimpián is elgondolkodott
„Bölcsésznek tanulok, az ELTE germanisztika szakára járok. Nagyon szeretem, mert kikapcsol,
ennek köszönhetően nem kell egyfolytában a korcsolyán járatni az agyam. Az alapképzés
befejezésétől öt tárgy választ el. Fordító szeretnék lenni.” – mondta el Jászapáti Petra.
https://www.nemzetisport.hu/teli_sportok/jaszapati-petra-a-teli-utan-a-nyari-olimpian-iselgondolkodott-2833449
Telex – 2021. június 19.
Egy német orvos horrormeséket írt a gyerekének, száz évvel később ezekkel gúnyolták
Hitlert
Az eredeti könyvet magyarra a múlt század elején Salgó László ültette át Borzas Peti címmel,
legutóbb pedig 2008-ban adta ki az Argumentum kiadó. Ez a fordítás a Kócos Peti és más mesék
címet kapta, az ELTE német fordítószemináriumának hallgatói ültették át magyarra.
https://telex.hu/eszkombajn/2021/06/19/nemet-gyerekkonyv-struwwelpeter-kocos-petihorror-hitler
Nemzeti Sport – 2021. június 19.
Szombathelyről a Városligetbe

Kalcsics Ádám három éve egyetemista az ELTE Savaria Egyetemi Központ programtervező
informatikus szakán, először az idei U21-es Eb-n dolgozott önkéntesként a Haladás stadionjában
rendezett meccseken, s nagyon élvezte.
Nyomtatott megjelenés, 24. oldal
Index.hu - 2021. június 20.
Egy magyar lány nagyot álmodott
A repülést szintén rengeteg szervezés előzte meg, amelyet Anna készségesen bevállalt. Azzal
kezdtem, hogy besétáltam az ELTE-n az Amerikanisztika Tanszékre. Több emberrel
beszélgettem, akik mind sokat segítettek, rengeteg kontaktot kaptunk.
https://index.hu/kultur/2021/06/20/egy-valora-valt-amerikai-alom-tortenete/
Szeretlek Magyarország - 2021. június 20.
Kamerakép alapján követhetik a kacsák súlyát, kielemezhetik a méhek hangját – így segít
az agrárinformatika
"Ki kell alakítani a bizalmat, hogy ezek a megoldások elterjedhessenek a gyakorlatban" – interjú
dr. Alexy Márta agrármérnökkel, az ELTE Informatikai Karának oktatójával.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/amerakep-alapjan-kovethetik-a-kacsak-sulyatkielemezhetik-a-mehek-hangjat-igy-segit-az-agrariformatika/
Eduline - 2021. június 21.
Nem maradnak el az idei gólyatáborok, de védettségi igazolványra minden elsőévesnek
szüksége lesz
„A táborokban egészségügyi szakszemélyzet lesz jelen, és betegszobát is fenn kell majd tartani. A
lázas személyek elkülönítéséről, a légúti tüneteket mutató résztvevők elkülönített megfigyeléséről,
további járványügyi vagy más teendők elvégzéséről folyamatosan gondoskodni kell” – hosszan
sorolja az ELTE járványügyi testületének tájékoztatója, hogyan kell „Covid-biztossá” tenni az
egyetem idei gólyatáborait.
https://eduline.hu/campus_life/20210621_egyetemi_golyataborok_2021
Népszava – 2021. június 21.
Messze még a megújulás az energiafronton
A hazai energiafelhasználás hatékonysága jelenleg 5 százalék körüli – idézte 2010-es, de
időszerűségéből mit sem vesztő „Erre van előre” című tanulmányukból Munkácsy Béla, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara környezet- és tájföldrajzi
tanszékének adjunktusa, az Energiaklub tanácsadója.
https://nepszava.hu/3123745_messze-meg-a-megujulas-az-energiafronton
24.hu – 2021. június 21.
Ilyen körülmények között csak a legelszántabbak mennek kémiatanárnak
Már elmúltak azok az idők, amikor arról lehetett beszélni, hogy hiány van természettudomány
szakos tanárokból. Mára már sok helyen egész egyszerűen nincsenek. Szalay Lucával, az ELTE
TTK Kémia intézetének adjunktusával többek között arról beszélgettünk, hogyan jutottunk el
idáig, mik a rendszer legnagyobb problémái, és mi lenne a megoldás?
https://24.hu/belfold/2021/06/21/tanarhiany-kemia-termeszettudomany-elte-szalay-luca/
Hír TV – 2021. június 22.
Kacskovics Imre: Több fronton is készülnünk kell az őszre, leginkább növelni kell a
beoltottak számát
Egyre jobban terjed Nyugat-Európában a koronavírus delta-variánsa. Ideérhet-e Magyarországra
és ha igen, mikor? Milyen következményei lehetnek hazánkra nézve? A Magyarország Élőben

Extra című műsorunkban Földi-Kovács Andrea dr. Kacskovics Imre immunológust kérdezte.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/dr-kacskovics-imre-tobb-fronton-is-keszulnunk-kell-azoszre-leginkabb-novelni-kell-a-beoltottak-szamat-2523734
Megjelent még: Kossuth Rádió „Krónika” – M1 híradó – Duna TV
Eduline - 2021. június 22.
Védettségi igazolvánnyal, vendégek nélkül: az idei diplomaosztókat már megtartják az
egyetemek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának diplomaátadójára is
mehetnek családtagok, barátok, de egy-egy hallgató legfeljebb két vendéget hívhat, akiknek
szintén maguknál kell tartaniuk a védettségi igazolványt és a maszkot.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210622_diplomaosztok_szabalyai
Eduline - 2021. június 22.
Az Oxford a kanyarban sincs - taroltak a ELTE-s hallgatók a nemzetközi versenyen
Elsők lettek az ELTE jogi karának hallgatói a neves Herbert Smith Freehills Competition jogi
versenyen, még a házigazda King’s College London csapatát is állva hagyták.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210622_ELTE_verseny
Megjelent még: Index – Vg.hu – Origo – Pesti Srácok – Híradó.hu – nool.hu – kisalfold.hu – sonline.hu –
feol.hu – vaol.hu – bama.hu – beol.hu – duol.hu baon.hu – veol.hu – szoljon.hu – boon.hu – delmagyar.hu –
heol.hu – teol.hu – kemma.hu – haon.hu - szon.hu – Hungary Today – Portfolio.hu - (további 40+ megjelenés)
24.hu – 2021. június 22.
Egyre több extrém esőzés csap le Budapestre nyáron
Kis Anna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos
munkatársa a Másfélfokon azt írja, hogy 1991–2020 között Budapesten nőtt az extrém
csapadékos napok száma a nyári hónapokban. A szakértő az elmúlt 120 év adatait elemezte.
https://24.hu/tudomany/2021/06/22/budapest-magyarorszag-klimavaltozas-nyar/
Megjelent még: Index – Napi.hu
Vaskarika.hu - 2021. június 22.
Száll a lelkem... Összetartozás 101 - Filmforgatás a Vasi Skanzenben
Filmet forgattott a Vasi Skanzenben a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, az ELTE
SEK Szökős Néptáncegyüttes, valamint a Reményik Evangélikus Iskola néptánccsoportjai.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20622/
Akibic.hu - 2021. június 22.
A 11 gyerekes zsidó özvegy, aki tekintélyes birtokosnő lett a Pest környéki Ercsiben
Legfőbb támasza elsőszülött fia, Jenő volt. Többek között róla is mesélt Harsányi Péter, az ELTE
Szociológia Doktori Iskola tanulója és a Judaisztika Tanszék volt hallgatója, az ercsi zsidóság
kutatója, aki helytörténeti sétát tartott az ercsi zsidó temetőben május végén.
https://akibic.hu/2021/06/22/a-11-gyerekes-zsido-ozvegy-aki-tekintelyes-birtokosno-lett-apest-kornyeki-ercsiben/
Haon.hu – 2021. június 22.
Megtartották a Magyar-Üzbég Rektori Fórum megnyitó ülését Taskentben
A magyar rektori delegáció tagja volt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora; Borhy
László, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) rektora, a Magyar Rektori Konferencia
elnöke; Baranyai Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) megválasztott
rektora; Nagy Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
rektorhelyettese; Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem (DE) rektorhelyettese; valamint a

Szegedi, Soproni, Dunaújvárosi, Óbudai és Nyíregyházi Egyetemek képviselői.
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/debreceni-reszvetellel-nyilt-meg-a-magyar-uzbeg-rektoriforum-taskentben-5393171/
24.hu – 2021. június 23.
A pandémia után megroppanni látszik az idősgondozás
Szabó Lajos, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszékének korábbi oktatója
a lapnak úgy fogalmazott: Magyarországon a szociális alapellátást évtizedek óta nem veszi
komolyan az állam, ez a terület erodálódik, roskadozik, méltatlan helyzetben van, lassan kivérzik.
https://24.hu/belfold/2021/06/23/szocialis-etkezes-idosgondozas/
Erdő-mező - 2021. június 23.
Bemutatkozik a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet
A nemzetközi konzorciumban több német és angol egyetem mellett az ELTE és a MATE kutatói
vesznek részt hazánkból. A kutatás célja annak megértése, hogyan formálta át Eurázsia, illetve
Európa kulturális, nyelvi és genetikai térképét a bronzkori jamnaya kultúra.
http://erdo-mezo.hu/2021/06/23/bemutatkozik-a-vadgazdalkodasi-es-termeszetvedelmiintezet/

