Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fataj.hu – 2021. július 21.
MABOSZ tisztújítás volt
Külön öröm, hogy az Elnökség két új tagjának a közgyűlés hölgyeket választott: Dr. Höhn Mária
egyetemi tanárt, a Soroksári Botanikus Kert vezetőjét, és Dr. Folly Rékát, a badacsonyörsi Folly
arborétum tulajdonosát és vezetőjét. Az Elnökség tagja továbbá Dr. Orlóci László, az ELTE
Füvészkert igazgatója, Tálas László, a Tiszakürti Arborétum vezetője, a MABOSZ alapítója, és
Papp László, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének vezetője.
https://fataj.hu/2021/07/mabosz-tisztujitas-volt/
Vaol.hu – 2021. július 21.
Az ELTE SEK germanisztikásainak blogolása túlmutat hazánk és Ausztria
történelmének feldolgozásán
Az ELTE SEK germanisztika szakos hallgatói blogon mutatják be Magyarország és Ausztria
történelmét és jelenét. A témák változatosak, az olvasók a cikkek között a két ország
nevezetességeiről és kulturális életéről éppúgy találnak írásokat, mint az egyetemistákat
foglalkoztató kérdésekről.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-sek-germanisztikasainak-blogolasa-tulmutathazank-es-ausztria-tortenelmen-5133629/
Divany.hu - 2021. július 21.
Ezért különösen aljas húzás a transz- és homofób törvényről szóló népszavazás
Az ELTE Neveléstudományi Intézetének szakmai támogatását is bíró Melegség és Megismerés
program konkrét foglalkozásterveket is közzétett a honlapján. Bárki által nyomon követhető,
hogy kik, mit, milyen módszerekkel beszélnek át a serdülőkkel. Lényeges kiemelni azt is, amit a
fentiekben már érintettem: a szülő nem birtokolja a gyereket.
https://divany.hu/eletem/homofob-transzfob-nepszavazas/
Magyar Narancs – 2021. július 21.
„Egy időzített bomba”- Harangi Szabolcs vulkanológus
Egyszer feltették nekem azt a kérdést is, hogy mi kell ahhoz, hogy itt a Kárpát-medencében újra
vulkáni működés történjen. Akkor azt válaszoltam, hogy elsősorban az kell hozzá, hogy kutassuk
az adott vulkáni területet. Mi ezt csináljuk már egy jó ideje, 2013 óta pedig az MTA–ELTE
Vulkanológiai Kutatócsoport keretében, azaz akadémiai támogatással dolgozunk.
Metropol – 2021. július 22.
Ma hirdetik ki az egyetemi felvételi ponthatárokat!
Az esemény helyszíne az ELTE Lágymányosi Campusánál lesz. A szervezők délután 15:00 órától
egészen este 22:30-ig várják a diákokat számos programmal. A fő attrakció természetesen 20:00kor várható, amikor egy hatalmas kivetítőn megmutatják a ponthatárokat.
https://metropol.hu/aktualis/ez-lesz-ma-felvetel-eredmenyvaro-pont-ott-parti-forgalomvaltozasuj-buszok-403365/
Megjelent még: atv.hu - hirtv.hu - index.hu - hirado.hu - demokrata.hu - boon.hu - kemma.hu - heol.hu - haon.hu
- teol.hu - kisalfold.hu - nool.hu - 24.hu - baon.hu - beol.hu - hir6.hu – infostart.hu – vaol.hu – delmagyar.hu –
duol.hu – sonline.hu – zaol.hu – feol.hu – szon.hu – veol.hu – szoljon.hu – mandiner.hu – gyorplusz.hu –
bama.hu – ripost.hu – mfor.hu – szekesfehervar.hu – penzcentrum.hu – nlc.hu – noizz.hu – raketa.hu –
siklosihirek.hu – telex.hu – teol.hu – unilife.hu - .hirado lapcsalád (60+ megjelenés) – 168.hu – estiujsag.hu –
kozepsuli.hu

Szimpatika.hu – 2021. július 22.
Otthonaink is átalakultak a járvány alatt
A kutatást értékelve Dúll Andrea környezetpszichológus, az ELTE PPK Ember-Környezet
Tranzakció Intézetének vezetője elmondta: az otthon pszichológiai értelemben elsődleges
territórium, vagyis a pszichológiailag hozzánk legközelebb álló tér, amelyet egyénileg és családilag
is leginkább személyre szabunk.
https://szimpatika.hu/cikkek/11005/az-otthon-atalakulasa-a-jarvany-alatt
Technokrata.hu - 2021. július 22.
Az ELTE InnoChange nyerte a 400.000 eurós támogatást
Az ELTE Informatikai Kar vezette „ InnoChange: Változások előmozdítása és kapacitásépítés;
úton az innovatív és vállalkozó egyetemek felé” projekt célja, hogy bővítse a felsőoktatási
intézmények vállalkozói és innovációs kapacitását, erősítse ilyen irányú hajlandóságukat, valamint
megerősítse a közép- és kelet-európai innovációs ökoszisztémákat, hogy jobban beillesszék és
bekapcsolják azokat az európai körforgásba.
https://www.technokrata.hu/buszkeseg/2021/07/22/innochange-verseny-elte-gyoztes/
Megjelent még: Prím Online – Profitline.hu
Qubit.hu – 2021. július 22.
Pusztító földrengés rázta meg Visegrádot a 16. században
A Nature is beszámolt arról a friss kutatásról, amelyben az ELTE kutatóinak vezetésével feltárták,
hogy 1541 augusztusában kiemelten erős, a 12 fokú makroszeizmikus skálán 9-es erősségű
(pusztító) földrengés rázta meg Visegrád környékét.
https://qubit.hu/2021/07/22/pusztito-foldrenges-razta-meg-visegradot-a-16-szazadban
Makronom.mandiner.hu – 2021. július 22.
Az éghajlatváltozást tűrő kukoricákat nemesít az ELTE
A kukoricahibridek előállítására létrehozott kísérleti rendszer több országra (például Romániára,
Szlovákiára) ezzel több, eltérő klímával rendelkező területre kiterjed. Így a kutatók olyan
hibrideket választhatnak ki, amelyek az időjárási viszonyokhoz a leginkább képesek
alkalmazkodni. Az új hibridek minősítésével valamennyi éréscsoportban gazdagodott a
martonvásári intézet szemeskukorica választéka – közölték.
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210722_hat_uj_kukoricahibrid_kapott_allami_minosite
st_es_felkerult_az_eu_kozos_fajtalistajara_is
Media1.hu - 2021. július 22.
A Karc FM, a Best FM, a Rádió Plusz és az ELTE-s Eper Rádió ügye is a Médiatanács
napirendjén szerepelt
Több rádiós frekvenciával kapcsolatban is döntéseket hozott a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén. Kiderült az is, hogy a cseh társhatóság újra magyar
bejelentés miatt bírságolta meg az AMC tévécsatornát. Rádiós frekvenciapályázatok is indulnak.
https://media1.hu/2021/07/22/a-karc-fm-a-best-fm-a-radio-plusz-es-az-elte-s-eper-radio-ugyeis-a-mediatanacs-napirendjen-szerepelt
Sonline.hu - 2021. július 22.
Népművészeti tananyag lehet Együd gyűjtése
Hauptman Gyöngyi, a Nagyatádi Múzeum etnográfus-történész múzeológusa és Ilyefalvy Emese,
az ELTE Néprajzi Intézetének egyetemi tanársegéde dolgozik azért, hogy a mai kor elvárásainak
megfelelő, digitális adatbázis épülhessen Együd Árpád gyűjtéseiből.
https://www.sonline.hu/kultura/helyi-kultura/nepmuveszeti-tananyag-lehet-egyud-gyujtese4278128/

Szabad Európa - 2021. július 22.
Tekintélyes magyar egyetem állt ki az LMBTQ-közösség mellett
Ehhez kapcsolódóan: Ha fiúként szemezek egy másik fiúval a villamoson, feljelentenek?
„Kirekesztő és intoleráns" A nyilatkozat megfogalmazói és aláírói szerint, ahogyan arra számos
civil szervezet és közéleti szereplő mellett az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskolában
dolgozók is felhívták a figyelmet, „a törvény megengedhetetlenül összemossa a pedofíliát a
homoszexualitással és a nemi identitás megválasztására irányuló törekvéssel".
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyik-legtekintelyesebb-magyar-egyetem-allt-ki-az-lmbtqkozosseg-mellett/31372234.html
Eduline – 2021. július 22
Megvannak az ELTE ponthatárai, az egyik legnépszerűbb szakhoz 472 pont kellett
Több mint 11 ezer felvételiző jutott be idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
képzéseire, többségük állami ösztöndíjas helyet szerzett. Pedig sok szakon idén is magas
ponthatárokat húztak, az osztatlan jogászképzésre 472, pszichológiára 449, az angol nyelvű
nemzetközi tanulmányokra 423.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_ELTE_kozlemeny_2021
Megjelent még: MTI – ma.hu – Alon.hu - Mixonline
HVG – 2021. július 22.
Itt érkeznek a felvélteli ponthatárok, 11 ezren jutottak be az ELTE-re
492 pont volt a legmagasabb ponthatár: az ELTE matematika-olasztanár szakra csak egy embert
vettek fel. A legnépszerűbb szakok között vannak a különböző gazdasági képzések, a
pszichológia és a jogász szak, ezekre 400 pont alatt nem volt esély bekerülni. Máshol 280 pont is
elég volt.
https://hvg.hu/kultura/20210722_Itt_erkeznek_a_felvelteli_ponthatarok_11_ezren_jutottak_be
_az_ELTEre
Népszava – 2021. július 22.
Nyilvánosak az idei felvételi ponthatárok
A legnépszerűbb intézmény idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt, ahova 26,5 ezren
adták be jelentkezésüket, közülük 11 090-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A
legmagasabb ponthatár itt 492 pont volt a maximális 500-ból, amit annak kellett elérnie, aki
matematika-olasztanár szakon szeretett volna továbbtanulni.
https://nepszava.hu/3127088_nyilvanosak-az-idei-felveteli-ponthatarok
További megjelenések: RTL Klub – M1 Ma Este – M1 Híradó – Duna TV - webradio.hu - vehir.hu kuruc.info - vg.hu - civishir.hu - szabolcsihir.hu - atv.hu - kaposvarmost.hu - borsodihir.hu - penzcentrum.hu magyarhirlap.hu - infostart.hu - hirtv.hu - mandiner.hu - gondola.hu - pestisracok.hu - iq.blogstar.hu - demedia.hu
- hirklikk.hu - alfahir.hu - alon.hu - szeged.hu - hirek.sk - borsonline.hu - csaladinet.hu - ripost.hu medicalonline.hu - life.hu - kamaraonline.hu - Katolikus Rádió - novekedes.hu - Spirit FM - hrportal.hu - Fejér
Megyei Hírlap – Hajdú-Bihari Napló – Kelet-Magyarország – Kapos.hu – Blikk – Mfor.hu – Napi.hu –
Oroscafé – Propeller.hu – Civilhetes.net – 24.hu – Hang.hu – Femcafe.hu – Metropol – Origo – Index –
Vg.hu – Kapos.hu – Hír TV – OrientPress -Hetek.hu – Karc FM – Rádió88 – Unilife.hu – Magyar Hang
– kisalfold.hu - szon.hu – haon.hu – teol.hu – sonline.hu – bama.hu – beol.hu – duol.hu – delmagyar.hu –
kemma.hu – zaol.hu – feol.hu – veol.hu – vehir.hu – 168.hu – baranyavar.hu – jnsz.hu – bacsmegye.hu –
fejervar.hu – tolnavar.hu – Hungary Today – kozepsuli.hu – Balaton Zeitung – Hajdú-Bihari Napló – KeletMagyarország – Kossuth Rádió – Sláger FM – TV2 Tények
Eduline – 2021. július 22.
Mégis hogy lehet, hogy egy szakon 492 a végleges ponthatár?

Idén az ELTE matek-olasz tanári szakán 492 pont lett a végleges ponthatár. Erre is van
magyarázat. Évről évre előfordul, hogy valamelyik tanári képzésen 480 fölötti vagy akár 500-as
ponthatárt húznak. Ilyenkor persze minden középiskolás ereiben megfagy a vér (mert ha idén
ilyen magas a limit, mi lesz jövőre?). A gyakorlati rész azonban a ponthatár mögött csak annyi,
ahogy erre a szakra egyetlen diák jelentkezett csak, így az ő pontszáma lett a ponthatár.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_magas_ponthatarok_de_hogyan
Eduline – 2021. július 22.
Nagyon sokan jelentkeztek idén jogászképzésre: van, ahol 472 a 2021-es ponthatár
Több mint 5300-an jelentkeztek jogászképzésre idén, ez a 2021-es felvételi negyedik
legnépszerűbb szakja. Ez a ponthatárokon is látszik: az ELTE-n 472, a Pázmányon 463 pont
kellett az állami ösztöndíjas helyhez.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_jogaszkepzes_felveteli_ponthatarok_2021
Eduline – 2021. július 22.
Rossz hír a felvételizőknek: van, ahol 122 ponttal kellett több az előzetes ponthatároknál
Kommunikáció- és médiatudományon is 400 volt az előzetes limit, itt a Corvinuson 442 pont, az
ELTE-n pedig 414 pont lett a végleges ponthatár az ingyenes szakokon.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_elozetes_vs_vegleges_ponthatar_2021
Eduline – 2021. július 22.
Itt a lista: ezekre a szakokra jutott be a legtöbb felvételiző
A nemzetközi gazdálkodás alapképzésre 989-en, a gépészmérnöki alapszakra 971-en, a
pszichológia alapszakra 955-en jutottak be. A Pont Ott Partin ismertetett adatok szerint a
legmagasabb pontszámot, 472-t a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi
gazdálkodás szakján és az Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan jogászképzésén kellett
elérni.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_legtobb_elsoeves_szakok
Eduline – 2021. július 22.
Itt vannak az idei rekordok: tényleg van olyan szak, ahol 492 pont kellett a sikerhez
Tavaly a legmagasabb ponthatár az ELTE-n született, 490 pontot kellett elérni a matematikatanár
– 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 - már állami ösztöndíjas formában - is 474 pont kellett. 2020-ban szintén az
ELTE jogász képzésén született magas ponthatár: 472 pont kellett az állami ösztöndíjas helyhez.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_pontrekordok_2021
Szeged.hu – 2021. július 22.
Felvételi 2021: a Corvinus és az ELTE szakjaira kellett a legtöbb pont
Nyilvánosságra hozták csütörtök este az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt,
hogy a mintegy 101 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre,
főiskolára.
https://szeged.hu/hirek/43734/felveteli-2021-a-corvinus-es-az-elte-szakjaira-kellett-a-legtobbpont
Magyar Nemzet – 2021. július 22.
Többen kerültek be a felsőoktatásba, mint tavaly
Voltak szakok, ahol emelkedtek a ponthatárok, hiszen tizenegy százalékkal többen jelentkeztek a
felsőoktatásba, mint tavaly. A felvettek létszámában továbbra is az ELTE vezet, idén a

gazdálkodási és menedzsment témájú alapképzések voltak a legnépszerűbbek.
https://magyarnemzet.hu/belfold/tobben-kerultek-be-a-felsooktatasba-mint-tavaly-10115837/
Azonnali.hu – 2021. július 22.
Rejtélyes SMS-ben értesültek a diákok arról, melyik egyetemre vették őket fel
Idén nem írták le a felvételiző középiskolásoknak, hova vették föl őket, csak azt, hányadik helyre
a megjelölt intézmények közül. De legalább a tavalyi járványügyi korlátozások után újra lehetett
pontváró bulikat tartani.
https://azonnali.hu/cikk/20210722_rejtelyes-sms-ben-ertesultek-a-diakok-arrol-melyikegyetemre-vettek-oket-fel
Eduline – 2021. július 23.
192 ezer forint: tényleg ennyit keres egy egyetemi docens Magyarországon
„Nem igazán tudom eldönteni, hogy ez a saját szégyenem kell hogy legyen (hogy ELTE-n
tanítok) vagy inkább a magyar társadalom szégyene, hogy „ennyire (meg)becsüli” az egyetemi
oktatókat. 542 EUR (192.506 ft), ennyit keres ma Magyarországon egy egyetemi adjunktus,
doktori végzettséggel, folyamatos kutatói és publikálási kötelezettséggel” – írta a napokban egy
Facebook-posztban az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik docense.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210723_felsooktatasi_oktatok_fizetese
Digitalhungary.hu - 2021. július 23.
Erősített az ELTE Informatikai Kara
Ebből 521 fő szeptemberben a budapesti programtervező informatikus alapképzés nappali
tagozatán kezdheti meg tanulmányait. Itt a tavalyi 395-ről 411-re nőtt a bejutáshoz szükséges
pontszám, ami országosan a legmagasabb a programtervező és mérnökinformatikus szakok
körében. Az ELTE szombathelyi programtervező informatikus BSc képzésére a harmadik
legmagasabb, 354-es ponthatárral lehetett bekerülni, évről évre emelkedő létszámmal, idén 42 fő
nyert felvételt.
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Erositett-az-ELTE-Informatikai-Kara/12726/
Megjelent még: Prím Online – Minuszos.hu – Technokrata.hu
Magyar Nemzet - 2021. július 23.
Van egy világ, melyben a magyar nyelv fegyver és mámorító drog
Nem csak a könyvei, a blogjai is nagyon szórakoztatóak. Négy népszerű krimijének főszereplője
Dávid Veron, ókanizsai boltos kisasszony. Ötödik kötete, az Arkangyal éjjel a családon belüli
erőszakkal foglalkozik. Legújabb műve, az Afázia science fiction, amelyben a magyar nyelv
fegyverként, mámorító drogként szerepel. A kötetek írójával, Baráth Katalinnal, az MTA–SZTE–
ELTE Globalizációtörténeti kutatócsoport munkatársával beszélgettünk.
https://magyarnemzet.hu/kultura/van-egy-vilag-melyben-a-magyar-nyelv-fegyves-es-mamoritodrog-10116269/
Hetek - 2021. július 23.
Elhallgatások - Mi állhat a Pegasus-botrány hátterében?
Mitől lesz egy lehallgatás illegális? Hogyan szabályozza a jog a titkosszolgálati szervek működését?
Milyen eszközök vannak a magyar bűnüldöző, illetve titkosszolgálati szervek kezében: kit
figyelhetnek meg, hogyan valósulhat meg ez a megfigyelés, milyen engedély kell hozzá? A
Heteknek Dr. Hack Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási jogi Tanszék tanszékvezető professzora nyilatkozott.
Nyomtatott megjelenés, 18, 19, 20, 21, 22, 23. oldal

Eduline.hu - 2021. július 24.
Kollégium vs albérlet: ilyen árakra számíthattok idén
A hvg.hu gyűjtése szerint az ELTE 7 karközi és 4 kari kollégiumot biztosít a vidékről érkezőknek.
Az egyik legolcsóbb a Vezér Úti Kollégium (VUK), ahol 12 320 forint egy hónap. A legdrágább a
frissen felújított Nagytétény Úti Kollégium (NUK), ahol 18 475 forintot kell fizetni egy hónapért.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210723_kollegium_vs_alberlet
Vaol.hu - 2021. július 24.
Kinek kezdődhetnek az egyetemi évek? – Több szombathelyi diákot is kérdeztünk
Az ELTE Savaria Egyetemi Központjában az államilag támogatott alapképzések közül a
legmagasabb ponthatárt az osztatlan magyar–matematika tanári képzésen 443 pontban határozták
meg. A legtöbb osztatlan tanár szakon 305 volt a bekerülési pontszám.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kinek-kezdodhetnek-az-egyetemi-evek-tobbszombathelyi-diakot-is-kerdeztunk-5141882/
Zaol.hu - 2021. július 24.
Jelentős bronzkori leletekre bukkantak Alsónemesapátinál
Horváth Bence az ELTE-n végzett geográfusként, a múzeumban tavasz óta dolgozik
régésztechnikusként. Feladata többek között a rajzos és fényképes dokumentáció, a geodéziai
mérések. Ez a második ásatás, amin részt vett. Parádi Kristóf Pécsről származik és jelenleg
Zalaszentgróton él.
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/jelentos-bronzkori-leletekre-bukkantakalsonemesapatinal-5433017/
HVG - 2021. július 25.
Orbán Viktor és Szájer József egykori szakkollégiuma is kitűzte a szivárványos zászlót
A Budapest Pride Felvonulás napján, a közösség döntése alapján, Szakkollégiumunk is kitűzi a
szivárványos zászlót. Ezzel a rövid közleménnyel osztott meg az ELTE egyik legrégebbi
szakkollégiuma egy képet az épület homlokzatáról, amelyre szombaton a magyar és az EU-zászló
mellé az LMBTQ-közösség jelképe, a szivárványzászló is kikerült.
https://hvg.hu/kultura/20210725_Orban_Viktor_es_Szajer_Jozsef_egykori_szakkollegiuma_is_
kituzte_a_szivarvanyos_zaszlot
Megjelent még: Nyugati Fény – Mandiner – Olkt.net
Kemma.hu - 2021. július 25.
Nemcsak csobbantak, az egészségükért is tettek a Komáromban strandolók
Feltárás Számadó Emesétől megtudtuk, azért is aktuális a foglalkozásuk, mert napjainkban zajlik a
legio táborban az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészeti tanszéke és a múzeum
együttműködésében egy régészeti feltárás. Többek között ezer négyzetméter alaprajzú katonai
fürdőt tárnak fel.
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-egeszsegukert-is-tettek-a-strandolokcsobbano-fesztivalon-4091816/
Megjelent még: 24.hu
Ujkor.hu - 2021. július 25.
A három részre szakadt ország históriája
A 144 színes, A4-es oldalon megjelenő korszerű, bookazine formátumú kötetet Horn Ildikó, az
ELTE Történettudományi Intézetének igazgatója és az MTA doktora, valamint Barta János, a
Debreceni Egyetem professzor emeritusa közösen jegyzik. A szerzők kétharmad-egyharmad
arányban osztották fel egymás között a százhetvenhárom év krónikáját.
https://ujkor.hu/content/a-harom-reszre-szakadt-orszag-historiaja

Qubit.hu - 2021. július 25.
Kik azok az angolszászok?
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kontinentális származású férfiak egyszerre, tömegével jelentek
volna meg, és kipusztították volna az addigi lakosokat: Koncz István, az ELTE
Régészettudományi Intézetének segédmunkatársa szerint nem egyértelmű, hogy zárt,
apertheidszerű berendezkedésről lehetett szó, hiszen azok a számítások, amelyek alapján
korábban ezt feltételezték, eleve egy tömeges migrációs eseményt feltételeztek.
https://qubit.hu/2021/07/25/kik-azok-az-angolszaszok
Noizz.hu – 2021. július 26.
Nem hívhatjuk többé cigánymolynak a cigánymolyt, de van értelme ennek a politikai
korrektségnek?
Ez azt vonja maga után, hogy bizonyos szavak nem kívánatosak lesznek, és elvárás lesz
helyettesíteni őket a felülről megalkotott új kifejezésekkel, amelyek a megalkotó kívánalma szerint
terelgetik a tömegek előítéleteit. „Azt, hogy a politikai korrektség a gyakorlatban mennyire
bizonyul működőképesnek, maga a gyakorlat döntheti el” – írja Szerecz György, az ELTE
kutatója a Beszédpótcselekvés című esszéjében.
https://noizz.hu/big-stories/nem-hivhatjuk-tobbe-ciganymolynak-a-ciganymolyt-de-vanertelme-ennek-a-politikai/f031v3f
Eduline - 2021. július 26.
Gólyatali és gólya-túra: több egyetemen már most szervezik a bulikat az elsőéveseknek
Az ELTE GTI is szervez ismerkedést a gólyatábor előtt, náluk gólya-túrának hívják. A tervek
szerint a héten, július 29-én lesz (az esőnapot augusztus 12-re tervezték be). Miért túra? Mert igazi
kirándulást szervez az egyetem Gazdálkodástudományi Intézete a pomázi Kő-hegyre, ahova
persze nem csak gyakorlott túrázókat várnak.
https://eduline.hu/campus_life/20210726_egyetemi_ismerkedos_bulik
24.hu – 2021. július 26.
Miért olyan fontos a Balkán Orbán Viktornak?
E szerint a bővítési folyamat ugyan nem áll le, de lassabban, körültekintőbben és szigorúbb
feltételekkel folytatódik, mint korábban. Cikkünkben Juhász József történész, az ELTE
Bölcsészettudományi karának egyetemi tanára és Orosz Anna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet
kutató programvezetője segítségével arra keressük a választ, miért olyan fontos a magyar
kormánynak a nyugat-balkáni bővítés, és hogy milyen tényleges kilátásai vannak ezeknek az
államoknak.
https://24.hu/kulfold/2021/07/26/orban-viktor-balkan-eurupai-unio-illiberalis-demokracia/
Ugytudjuk.hu – 2021. július 26.
Rekordszámú hallgató jelentkezett idén az ELTE Savaria Egyetemi Központ képzéseire Egyre népszerűbb a fiatalok körében a szombathelyi egyetem. „A pandémia jelentősen
megnehezítette a szokásos beiskolázási kampányt itt Szombathelyen is, ezért az online térbe
kellett áthelyeznünk a kampánytevékenységet" – közölte Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi
Központ rektori biztosa az egyetem hétfői sajtótájékoztatóján. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem idén 11 090 jelentkezőt vett fel (tavaly ez a szám 9918, 2019-ben 10 170 volt).
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-07-26_elte-sek-sajtaj
Megjelent még: Nyugat.hu – Vaskarika.hu – Vaol.hu – Frisss.hu – Szombathelyi Televízió
Eduline – 2021. július 27.
Végre nem maradnak el a gólyatáborok: itt az ELTE, a Corvinus, a BME és több más

egyetem programja
Idén nem maradnak el a gólyatáborok, de belépőt csak azok az elsőévesek kapnak, akiknek van
védettségi igazolványuk. Az ELTE-sek Tatán és Bodajkon, a BME-sek Balatonlellén és
Mezőkövesden, a SZTE-sek Békésen és Ópusztaszeren, a PTE-sek pedig a sikondai táborban
találkoznak majd. Körkép.
https://eduline.hu/campus_life/20210726_golyataborok_2021
Forbes – 2021. július 27.
Magyar okoskarperec segíthet a túlterhelt kórházi osztályokon
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT Digital) Bogdánfy utcai épülete kívülről
egyáltalán nem úgy néz ki, mint amiben egy nagy reményű, orvosdiagnosztikai felszerelést
fejlesztő startup irodáját képzelné az ember. Szürke, szocreál tömb, előtte ódivatú parkoló, csak a
csúnyácska épület körül végighúzott futócsík és az ingatlan mögötti teniszpálya emlékeztet arra,
hogy az ELTE és a BME sporttelepének közelében vagyunk. Belépve azonban már teljesen más
hangulata van a helynek.
https://forbes.hu/napi-cimlap/innovacio-entremo-karperec-diagnosztika/
Eduline – 2021. július 27.
Nehogy lemaradjatok: több egyetemen már elindult a kollégiumi jelentkezés
Ha kollégiumi szobát szeretnétek, akkor itt az ideje elkezdeni a tervezést, a szükséges
dokumentumok beszerzését és a terepfelmérést is - sok egyetemen ugyanis már megy a kollégiumi
jelentkezés. Az ELTE kollégiumaiba 2021. július 23. péntek 8 órától lehet jelentkezni online ,
augusztus 2-án este 8-ig. Az egyetemen a hiánypótlási időszak pedig augusztus 5-én 10 órától
augusztus 12-én 20 óráig tart majd.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210727_tobb_egyetemen_elinudlt_a_kollegiumi_jelentkezes
Magyar Kurir.hu - 2021. július 27.
„Igény van a minőségi zenére, megtelik a templom” – Bencés lelkiségi és kulturális
központ Győrben
Az igazgató szerint a közvetlen, családias légkör vonzó, ez vezeti az intézménybe a diákokat.
„Hozzám is bárki bejöhet, a diákok többségének tudom a nevét. A matematika és a fizika mellett
filozófiát tanítok, így minden végzőssel találkozom. A tanáraink között sok a volt diákunk,
visszajönnek, így nálunk nincs hiány fiatal tanárból. Rangot jelent itt tanítani, mert az ELTE
gyakorlóiskolája vagyunk.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/-igeny-van-minosegi-zenere-megtelik-templom-benceslelkisegi-es-kulturalis-kozpont-gyorben
KlubRádió - Reggeli gyors - 2021.július 27.
Mennyire érdeklődtek az emberek a politika iránt a kiegyezés korában?
Mindaz, hogy Magyarország a birodalom része, mint ezek egy nagyobb birodalom része, mindazt,
hogy a hagyományos, a régi politikai elit nagyrészt megőrizte a hatalmat. Fónagy Zoltán
történészt, az ELTE oktatóját a dualizmus korának politikai közhangulatáról kérdeztem.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-julius-27-kedd-0600-18852
(A felvételen 18:56-tól)

