Eötvös Loránd Tudományegyetem
muszaki-magazin.hu - 2021. július 27.
Az ELTE InnoChange projektje nyerte az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
400 ezer eurós támogatását
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.muszaki-magazin.hu/2021/07/27/innochange-projekt-tamogatas/
boraszportal.hu - 2021. július 28.
Elindult Magyarország legnagyobb felmérése boros szokásainkról
Az október 5-i sorsolással pedig egymillió forint értékben lehet ajándékokat nyerni: többek között
egy két főre szóló borhétvégére is eljuthatunk, vagy értékes borcsomagokkal gazdagíthatjuk
gyűjteményünket. A Nagy Bor Teszt szakmai vezetője Harsányi Dávid, a BGE Külkereskedelmi
karának tanszékvezetője és Hlédik Erika, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének
adjunktusa.
https://www.boraszportal.hu/hirszuret/elindult-magyarorszag-legnagyobb-felmerese-borosszokasainkrol-8421
Raketa.hu - 2021. július 28.
Autizmussal és kommunikációs nehézségekkel küzdők jelentkezését várja a Telenor
A Telenor támogatásával megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően bővült az app személyre
szabható szókészlete, és képek kiválasztásával már ragozhatóak is szavak. Emellett a felhasználó
azt is megválaszthatja, hogy női vagy férfi hangon szeretné-e gondolatait megszólaltatni. Az
eredetileg indiai AVAZ magyar fejlesztése az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
szakemberei – többek között nyelvészek, pszichológusok és AAK-szakértők –-, valamint a Kis
Hőseink Alapítvány munkatársainak érdeme.
https://raketa.hu/autizmussal-es-kommunikacios-nehezsegekkel-kuzdok-jelentkezeset-varja-atelenor
hvg.hu - 2021. július 28.
Takaró Mihály vezényletével alakítják át a NAT után a tanárképzést is
Az átalakítás a pedagógusképzés lebutítását vetíti előre a szakemberek szerint. „Egy tanárnak
nyilvánvalóan nemcsak az érettségi tananyagot kell tudnia, hanem annál jóval többet. Ha a tanuló
kérdez tőle valamit, ami esetleg nem a törzsanyag része, nem mondhatja, hogy nem tudom, de
ebből úgysem fogsz érettségizni” – magyarázza például Rónay Zoltán az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karának oktatási dékánhelyettese. Ő abban bízik, hogy nem ebben a formában
valósul meg a változtatás.
https://hvg.hu/kultura/20210728_A_Nat_utan_a_tanarkepzest_is_Takaro_Mihaly_vezenyleteve
l_alakitjak_at
Megjelent még: Nyugati Fény – Szakszervezetek.hu

index.hu - 2021. július 28.
Forró katlanná válnak városaink, a 38 fokot sokkal többnek érezzük majd
A lakosságkoncentráció miatt a fővárosiak a leginkább kitettek a veszélyeknek, mivel azonban az
ország lakosságának 72 százaléka városokban él, így a probléma egyáltalán nem Budapest sajátja –
mutat rá a Másfélfok oldalán az ELTE-TTK meteorológia tanszékének adjunktusa.
https://index.hu/belfold/2021/07/28/idojaras-varosok-hosziget-hatas/
Megjelent még: Olkt.net
infovilag.hu - 2021. július 28.
Nincs mindennap esküvő – mondja az olasz
A számítógépes lexikográfia azonban minden szinten és területen kezd Olaszországban is
általánossá válni, a papíralapú szótárak használata ott is visszaszorulóban van. – Ön évtizedek óta
tanít az ELTE bölcsészettudományi karán. Mi a tapasztalata, miben mások a mai diákok, mint a
digitális kor előttiek?
https://infovilag.hu/nincs-mindennap-eskuvo-mondja-az-olasz/
Megjelent még: Cultura.hu
unilife.hu - 2021. július 28.
Ösztöndíjlehetőség külhoni magyarok számára
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetem et bízta meg
az ösztöndíjjal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásával: az egyetem 2016 óta vállal
szerepet a külhoni felsőoktatási támogatásokkal kapcsolatos feladatokban.
https://unilife.hu/penzugyek/20210728-palyazat-osztondijlehetoseg-kulhoni-magyarokszamara.html
atv.hu - 2021. július 29.
Kiderült, mikor kezdődik itthon a negyedik hullám
Magyarországon 15 naponként duplázódik az új esetek száma – idézi a Népszavát a napi.hu. Az
ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője ezt azzal példázta, hogy míg kéthete a
napi esetszám 40 körül volt, most már 80 körül alakul. Azt mondta, augusztus 20-a környékén
már 250 este várható az előzetes számításokat figyelembe véve. Külföldi példákat elemezve az
látszik, hogy a delta varián a tömegrendezvényeken terjed, valamint az iskolákban.
http://www.atv.hu/belfold/20210729-kiderult-mikor-kezdodik-itthon-a-negyedik-hullam
Megjelent még: egriugyek.hu – Napi.hu – Szabad Európa – Weborvos – Propeller.hu – Portfolio.hu –
Nyugat.hu – Pesti Hírlap – Mfor.hu – Szeged.hu
eduline.hu - 2021. július 29.
Friss rangsor: Budapest is felkerült a világ legjobb egyetemvárosainak listájára
Hozzáteszik azt is, hogy a városban harmincöt felsőoktatási intézmény működik, ezek közül
három - az ELTE, a BME és a Corvinus - szerepel a cég 2022-es világrangsorán, több egyetemen
pedig angolul, franciául vagy németül is lehet tanulni. A felsorolásból persze nem maradt ki a
Sziget, ahogy a romkocsmák, a múzeumok és a gyógyfürdők sem.
https://eduline.hu/campus_life/20210728_Budapest_a_vilag_legjobb_egyetemvarosai_kozott
Megjelent még: 168.hu – Daily News Hungary

eduline.hu - 2021. július 29.
Mikor lesz a beiratkozás és a regisztrációs időszak az egyetemeken?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a regisztrációs időszak 2021. szeptember 5-ig tart, a
beiratkozás általában minden karon más időpontban, augusztus második felében van.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210729_egyetemi_beiratkozas_datumok
pestihirlap.hu - 2021.július 29.
Mentális állapotunkra is hat a klímaváltozás
Néhány éve már olyan mértékűvé vált, ami átütötte a közgondolkodás ingerküszöbét, szinte
mindennapi téma lett” – mondja Kőváry Zoltán klinikai szakpszichológus, az ELTE docense.
„Lehet ennek jó hozadéka is, kivéve, ha már befolyásolja a mindennapokat és zavart okoz az
életvitelben. Ha azonban konstruktívan sikerül megküzdenie az embernek ezzel a szorongásával,
abból építkezhet a későbbiekben” – tette hozzá.
https://pestihirlap.hu/2021/07/29/mentalis-allapotunkra-is-hat-a-klimavaltozas/
RTL Klub - Fókusz - 2021.július 29.
Összeállítás: Hogyan élnek a szegény családok 2021-ben?
Nyaralásról szó sem esik ezekben a családokban, ahol a napi betevő a túlélés, az egyetlen cél. Vass
László szociológus (ELTE) szerint a szegény családok gyermekeinek nagyon kevés a lehetőségük
arra, hogy kitörjenek a környezetükből, és hogy más életet éljenek, mint amilyenbe beleszülettek.
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2021-07-29-c_12885739
Megelent még: Klubrádió
divany.hu - 2021. július 29.
Mit csinálnak az LMBTQ-aktivisták az iskolákban? Megkérdeztük!
Az ELTE Neveléstudományi Intézetének szakmai támogatását is bíró kezdeményezés nem végez
szexuális felvilágosítást és nem népszerűsít semmit (maximum az elfogadást). Teljesen átláthatóan
működik, a projekt honlapján minden fontos információt meg lehet találni róla: módszertani
kiadványokat, óravázlatokat, segédanyagokat. A csapat munkájáról dr. Ari Eszter
foglalkozástartót is megkérdeztük.
https://divany.hu/eletem/lmbtq-aktivista-iskola-erzekenyites/
alfoldonline.hu - 2021. július 30.
Megérteni az élőt, megérteni a hagyományt
Konkoly Dániel az ELTE Általános irodalom- és kultúratudományi doktori programjának
hallgatója. Kutatási területe a hang kultúrtörténetének líraértelmezési applikálhatósága a XX.
századi magyar költészetben, de Ovidius Metamorphoses című művéről is publikál. „Örök véget
és örök kezdetet”.
http://alfoldonline.hu/2021/07/megerteni-az-elot-megerteni-a-hagyomanyt/
eduline.hu - 2021. július 30.
Vészesen közeleg a tanévkezdés, de a diákok többsége még mindig nincs beoltva
Ez két hónapos csúszás ahhoz képest, amit korábban Kacskovics Imre immunológus , az ELTE
Természettudományi Karának dékánja mondott. A szakember a nyár elején azt mondta, nehéz

megmondani, hogy mennyi oltás kellene a „gyerekek nyájimmunitáshoz”, de nekik is meg kell
kapniuk a vakcinát ahhoz, hogy a koronavírus fenyegetése minimálisra csökkenjen. "Igazából nem
lehet kérdés, hogy feltétlenül érdemes oltani a gyerekeket" - mondta korábban Póta György házi
gyerekorvos is.
https://eduline.hu/kozoktatas/20210729_iskolakezdes_szeptemberben
eduline.hu - 2021. július 30.
A felvételi legnépszerűbb képzéseire a pótfelvételin is szerezhettek ingyenes helyet
Az ELTE tanárképzésein, az informatikai és a természettudományi karon is találtok támogatott
formában szakokat - gazdmen, turizmus és vendéglátás, programtervező informatikus. A jogi és
bölcsész képzésekért viszont mindenképp fizetni kell.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210729_allami_kepzesek_a_potfelveteliben
magyarmezogazdasag.hu - 2021. július 30.
Baktériumok bontják a mikotoxinokat
Az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően, mikotoxinmentesen termeszthetők az étkezési
gombák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szakmai vezetésével zárult kutatásfejlesztési program eredményeinek alkalmazásával. A konzorcium vezetője a Bio-Fungi Kft. volt,
partnerei pedig a MATE és az ELTE.
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/07/30/bakteriumok-bontjak-mikotoxinokat
Nlc.hu – 2021. július 30.
A negyedik hullám előjelei
Lehetséges, hogy az emelkedő esetszámok már a koronavírus-járvány negyedik hullámát jelzik.
Egyelőre alacsonyak az új koronavírusos esetszámok Magyarországon, de július elejétől újra
emelkedésnek indult a regisztrált fertőzöttek száma. Az RTL Híradónak nyilatkozó Müller Viktor,
az ELTE egyetemi docense szerint a számok már egyértelműen a negyedik hullám kezdetét
mutatják.
https://nlc.hu/csalad/20210730/negyedik-hullam-koronavirus/
Megjelent még: RTL Híradó
eduline.hu - 2021. július 30.
Nem elég a megalázó fizetés, sokan ingyen dolgoznak az egyetemeken
Legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgoznak önkéntesként, összesen 166-an,
vagyis lényegében minden ötödik „külsős” tanár, az összes oktató 5,95%-a ellenérték nélkül
dolgozik az egyetemen - írják. Az ELTE mindezt azzal indokolta, hogy az "önkéntesség alapja,
hogy szoros tudományos-kutatási kapcsolat van az adott személlyel vagy annak szervezetével
(munkáltatójával)".
https://eduline.hu/felsooktatas/20210730_ingyenmunka_az_egyetemen
MTI – 2021. július 30.
A Vatya-kultúra társadalmába ad betekintést egy új olasz-magyar kutatás
A kutatók az egyik legnagyobb magyarországi középső bronzkori temetőben feltárt leleteket
vizsgálták. 29 bronzkori ember biorégészeti elemzését végezték el, legfrissebb eredményeik a
PLOS One című tudományos folyóiratban jelentek meg - közölte az ELTE az MTI-vel. A

Szigetszentmiklós-Ürgehegyen feltárt temetkezési hely a korai és középső bronzkorban virágzó
Vatya-kultúrához tartozott. A kutatók 26 hamvasztásos és 3 csontvázas temetkezésből előkerült
maradványt vizsgáltak.
Megjelent: Webradio.hu – haon.hu – 24.hu
vg.hu - 2021. július 30.
Hiába bővülnek a kollégiumi férőhelyek, még többre lenne igény
A lapunk által megkérdezett hét-nyolc felsőoktatási intézmény közül Pécsett és Miskolcon több
mint ötszáz kollégiumi férőhellyel lesz több jövő tavasztól, a fővárosban pedig az ELTE
kapacitásai bővülhetnek újabb 500 férőhellyel. – mondta Budai Marcell.
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/07/hiaba-bovulnek-a-kollegiumiferohelyek-meg-tobbre-lenne-igeny
Megjelent még: Figyelő – Jazzy Rádió
Magyar Hang - 2021. július 30.
A Facebook-robbanás után
Jó évtizeddel később már egy jóval felborultabb közeget látunk, mint amit annak idején akárcsak
elképzelni tudtak volna. Az aktuális állapotok felmérésében sokat segít ez a kötet, ami a BME és
az ELTE Kommunikációs Tanszékei által szervezett konferencia előadásaiból született. Sorozatot
ígérnek, és a folyamatok felgyorsulását látva lesz is bőven miről beszélni.
Nyomtatott megjelenés, 29. oldal
Budapester Zeitung - 2021. július 30.
Metamorphose
Dabei ist er mit der Semmelweis-Uni und dem brandneuen Campus der Verwaltungsuniversitát
táglicher Arbeits- und Studienort für tausende Hochschulmitarbeiter und Studenten. Direkter
Nachbar der deutschsprachigen Andrássy-Uni war schon immer die traditionelle LorándEötvös-Universitát (ELTE), und mit dem gerade in Planung befindlichen neuen Campus der
Péter-PázmányUniver sitát bekommt sie demnáchst einen weiteren akademischen Nachbarn.
Nyomtatott megjelenés, 21-22-23. oldal
egy.hu - 2021. július 31.
„Szeretek edzősködni, de ezt a lehetőséget itthon nem kaptam meg” – interjú Csollány
Szilveszterrel
Milyen a kapcsolata a mostani magyar tornasporttal? Semmi kapcsolatom nincs a hazai
sportélettel. Sopronban élek, Ausztriában dolgozom, a tőlünk 17 km-re lévő Eisenstadtban, egy
kis klubnál, edzőként. Jelenleg éppen szabadság van, de augusztusban kezdjük újra az edzéseket.
A szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ Testnevelési és Sportközpontjában pedig én
tanítom a torna II. nevű tárgyat, külső szakoktatóként.
https://egy.hu/hos/szeretek-edzoskodni-de-ezt-a-lehetoseget-itthon-nem-kaptam-meg-interjucsollany-szilveszterrel-109692
Népszava - 2021. július 31.
Jogfosztás vagy védelem?
Szeibert Orsolya egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének oktatója úgy látja, az

emberek többsége rendkívül tájékozatlan a gyámság és a gondnokság kérdésében, pedig sajnos
mindannyian kapcsolatba kerülhetünk vele életünk során.
Nyomtatott megjelenés, 6-7. oldal
Békés Megyei Hírlap - 2021. július 31.
Nyári Pedagógus Akadémiát tartottak
Ezután a Gál Ferenc Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
felkért oktatói plenáris előadásaikon többek között a magyar nyelvű oktatás helyzetéről és
lehetőségeiről, a népi kultúrához való viszonyok formálódásáról.
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal
Heves Megyei Hírlap - 2021. július 31.
A neten sem sértegethetünk
A Hírlap megkérdezte a témában dr. Bodolai László ügyvédet, aki több egyetemen, közöttük az
ELTE-n is tanít médiajogot. Arra voltunk kíváncsiak, mit tehet az, akit inzultusok érnek,
gyalázzák, becsületét rombolják, esetleg személyes adatait közzéteszik.
Nyomtatott megjelenés, 1-2. oldal
24.hu - 2021. július 31.
Nem volt 200 ezer halott Drezdában
Miért terjedt ilyen széles körben és ennyire sokáig a 200 ezer áldozat mítosza? Mit jelent a
terrorbombázás, és egyáltalán, miért kellett ártatlan emberek ezreinek, tízezreinek meghalniuk
egy-egy bombázás során? Fóris Ákos történészt, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai
Tanszék egyetemi tanársegédét, a Clio Intézet munkatársát kérdeztük.
https://24.hu/tudomany/2021/07/31/terror-bombazas-drezda-vilaghaboru-hitler/
greendex.hu - 2021. augusztus 1.
Recobin - Szelektív hulladékgyűjtés komplex megközelítésben
Ebből mi leginkább hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával, munkaerőpiaci
reintegrációjával igyekszünk kivenni a részünket. A környezetvédelmi vállalkozás ötlete 2003-ban
az alapító és ügyvezető Ferenczi Attila fejében fogant meg. Az ELTE TTK hallgatójaként alapító
tagja volt a Környezettudományi Klubnak, majd később az „Egyetemisták a környezettudatos
szemléletért csoport”-nak, vagyis az ELTE EKSZ-nek is.
https://greendex.hu/recobin-szelektiv-hulladekgyujtes/
eduline.hu - 2021. augusztus 1.
Lassan elfogynak az állami egyetemek: teljesen átrajzolta a kormány a felsőoktatási
térképet
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és az Eötvös József Főiskola – rövid a listája azoknak a felsőoktatási
intézményeknek, amelyek augusztus 1-je után is állami fenntartásban maradnak.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210801_felsooktatasi_terkep_augusztus_1tol
Megjelent még: Index – Hírklikk.hu – HVG – Transindex.ro – Mandiner – Mérce.hu – Olkt.net – 24.hu –
444.hu – Propeller.hu

magyarnemzet.hu - 2021. augusztus 1.
Zöldgallyeffektus - Eötvös József miniszter maradványai egy emlékmű alatt
Libor Csilla a Pécsi Tudományegyetem történelem–régészet szakán végezte el az alap-, majd
2017-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a mesterképzést. Jelenleg az ELTE Biológia
Doktori Iskola PhD-hallgatója.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/zoldgallyeffektus-10146212/
unilife.hu - 2021. augusztus 1.
Soha nem jelentkeztek ennyien az infokommunikációs mérnökök tehetségprogramjára
A Huawei Technologies infokommunikációs mérnökök hallgatóknak szóló digitális képzése 130
országban van jelen, és az egyik legmodernebb platformnak számít a világban. A globális
programban elindulása óta csaknem 9 ezer diák vett részt. A magyar hallgatók idén az Óbudai
Egyetem ről, a Széchenyi István Egyetem ről, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ről, a
Miskolci Egyetem ről és a Pannon Egyetem ről érkeztek.
https://unilife.hu/egyetem/20210730-huawei-soha-nem-jelentkeztek-ennyien-azinfokommunikacios-mernokok-tehetsegprogramjara.html
24.hu - 2021. augusztus 1.
Innen származik a „Hajrá, magyarok!”
Kiderül, régóta ezzel biztatja magyar a magyart, sőt, bő száz éve még így hangzott: „Huj, huj,
hajrá!”, amiből a „huj, huj” eredetileg honfoglaló őseink csatakiáltása volt, és nem kizárt, hogy
farkasüvöltést imitált. A „Hajrá, magyarok!” eredetéről dr. Farkas Tamás egyetemi docenst, az
ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének vezetőjét
kérdeztük.
https://24.hu/tudomany/2021/08/01/hajra-magyarok-sport-honfoglalas/
moderniskola.hu - 2021. augusztus 2.
Az autizmusban érintett személyek támogatása DATA szoftverrendszerrel, interjú
A DATA autizmusban érintett személyek számára kifejlesztett digitális szoftverrendszer, ami a
mindennapi élethelyzetek és tevékenységek minél hatékonyabb szervezésében, önállóbb
kivitelezésében nyújthat segítséget és széles életkori sávban használható. A projektről,
eredményeiről dr. Győri Miklóssal, az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
egyetemi docensével, a DATA projekt ELTE szakmai munkacsoport vezetőjével készített interjút
Tóth Éva főszerkesztő.
https://moderniskola.hu/2021/08/problemamentesen-elindulni-es-idoben-odaerni-az-iskolabavarakozni-valahol-a-sorunkra-az-autizmusban-erintett-szemelyek-tamogatasa-dataszoftverrendszerrel-interju/
Origo – 2021. augusztus 2.
Meghalt az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkára
Berke Barna a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett jogászként 1990-ben, majd
a Stockholmi Egyetemen 1995-ben Master of Laws fokozatot szerzett. Budapesti alma materébe
később oktatóként tért vissza.
https://www.origo.hu/itthon/20210802-meghalt-dr-berke-barna.html

Megjelent még: MTI – 24.hu – Telex – 444.hu – Blikk – ATV - InfoStart.hu – Pesti Srácok – HVG –
Klubrádió – VG
orientalista.hu - 2021. augusztus 2.
A mekkai zarándoklatot is teljesítette a legendás orientalista Germanus Gyula
A háború után Germanus folytatta oktatómunkáját, és jelentős érdemeket szerzett a magyar
lótenyésztés újjászervezésében is, amiért ki is tüntették. 1949 novemberétől a Pázmány Péter
Tudományegyetem (a későbbi ELTE) bölcsészkarán tanított, 1958-ban ő lett az akkor alakuló
Arab Irodalmi és Művelődéstörténeti Tanszék vezetője.
https://orientalista.hu/a-mekkai-zarandoklatot-is-teljesitette-a-legendas-orientalista-germanusgyula/
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2021. augusztus 2.
Mire kell feltétlenül odafigyelnünk, ha vízpart mellett szeretnénk nyaralni?
Mit jelent az, hogy valaki tud úszni, vajon elengedhetjük-e a gyerekeket egyedül a nyílt vízen, és
mire kell feltétlenül odafigyelnünk, ha a vízpart mellett szeretnénk nyaralni. Pintér Vandával, az
ELTE testnevelő tanárával és úszóedzővel Debreczeni Gergő beszélgetett.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-02_06-00-00&enddate=2021-0802_09-10-00&ch=mr1
femcafe.hu - 2021. augusztus 2.
Újabb hazai siker! Két érmet is bezsebeltek a magyar fiatalok
Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát (IOI), melynek idén Szingapúr adott otthont. Ahogy
világszerte több más esemény, úgy ez a verseny is „áldozatul esett” a pandémiának, ezért a
résztvevő diákok az anyaországaikból, de ott közös helyszínen, online versenyeztek. A négytagú
magyar delegáció tagjai az ELTE Informatikai Karának budapesti campusáról kapcsolódtak be a
versenybe, ami a 6 órás időeltolódás miatt a mi zónánkban déli kezdést jelentett.
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/magyar-siker-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia
Megjelent még: Gamestar.hu
eduline.hu - 2021.augusztus 2.
Ennyibe kerülnek a legnépszerűbb budapesti és vidéki egyetemek kollégiumai
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem városszerte hét kollégiumban fogad egyetemi hallgatókat,
melyeknek havi díja 12000 és 18000 forint körül szóródnak. Ez az összeg nem csupán a lakhatást
fedezi, hanem rengeteg egyéb szolgáltatást is biztosít számotokra a sportolási lehetőségektől
kezdve, a tisztítószerek- és eszközök használatán keresztül a zeneszobáig.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210728_Ennyibe_kerulnek_a_legnepszerubb_budapesti_egye
temek_kollegiumai
Hirado.hu - 2021. augusztus 2.
Aki nincs beoltva, azt a vírus levadássza – megoldás lehet a harmadik oltás
A delta variáns és a negyedik hullám sajnos kopogtat az ajtókon – fogalmazta meg Kacskovics
Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja az M1 Ma reggel című
műsorában. A delta variáns egy hatékonyabb tüskefehérjével rendelkezik, erősebben tud a
receptorhoz kötődni és emiatt képes hatékonyabban fertőzni. Továbbá, úgy tűnik, hogy ezerszer

nagyobb mennyiségben termelődik a megfertőzöttek nyálkahártyájában, ennélfogva fertőzőbb,
mint a korábbi variánsok.
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/08/02/aki-nincs-beoltva-azt-a-virus-levadassza-megoldasa-harmadik-oltas
Megjelent még: Kossuth Rádió – Duna TV – Karc FM – Hír TV
MTI - 2021. augusztus 2.
Négy érmet nyertek magyar középiskolások a kémiai diákolimpián
Magyarfalvi Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) adjunktusa közölte: a kémiai
diákolimpián ezüstérmet szerzett Saracco Lucio (budapesti ELTE Apáczai Csere János
Gimnázium) és Benkő Dávid (budapesti Fazekas Mihály Gimnázium). Bronzéremmel ismerték el
Babcsányi István (budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) és Sajósi Benedek (budapesti ELTE
Apáczai Csere János Gimnázium) teljesítményét.
Megjelent: Hír.ma – Webradio.hu – Mandiner.hu – HVG – Kidsnews.hu – Qubit.hu – Eduline – Hungary
Today
wmn.hu - 2021. augusztus 2.
Csodálkozás, gyilkosság, festmények és novellák rólunk – Mutatjuk, mit olvass
augusztusban!
Amellett, hogy a tárlat lenyűgöző képi anyagát kiváló minőségben élvezhetjük a nagy méretű
album lapjait forgatva, olvashatunk két tanulmányt dr. Péteri Évától, az ELTE anglisztika
tanszékének adjunktusától, illetve dr. Carol Jacobitól, a Tate kurátorától.
https://wmn.hu/kult/55611-csodalkozas-gyilkossag-festmenyek-es-novellak-rolunk--mutatjukmit-olvass-augusztusban
neokohn.hu - 2021. augusztus 2.
The antisemites are coming: A chronicle of the unification of Hungary’s Left and the farright Jobbik party
Stummer’s name may be familiar to readers from the fact that in 2013 his name was included in
the scandal that affected several right-wing politicians and which erupted in connection with the
ELTE BTK Student Self-Government (HÖK). As it turned out, the HÖK leadership classified
students based on, among other things, appearance and origin, such as whether they were
“Jewish.” According to a 2013 ATV article, Stummer was one of the leaders of the HÖK at the
time in question.
https://neokohn.hu/2021/08/02/the-antisemites-are-coming-a-chronicle-of-the-unification-ofhungarys-left-and-the-far-right-jobbik-party/
ATV - 2021. augusztus 3.
Immunológus: a „pfizereseknek” nem feltétlenül kell elsőként szaladniuk a harmadik
oltásért
Kacskovics Imre szerint az egész világon berobban a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és
csak idő kérdése, hogy Magyarországon is megjelenjen. Az ELTE Természettudományi Karának
dékánja hangsúlyozta: azoknak, akik mRNS-vakcinát kaptak, nem feltétlenül kell az elsők között
jelentkezni a harmadik oltás felvételére.
http://www.atv.hu/belfold/20210803-immunologus-a-pfizereseknek-nem-feltetlenul-kell-

elsokent-szaladniuk-a-harmadik-oltasert
Megjelent még: Propeller.hu – Napi.hu – Nlc.hu – Portfolio.hu – Weborvos.hu
vaol.hu - 2021. augusztus 3.
Szemet gyönyörködtető a kérészek tánca Körmendnél
Szinetár Csaba zoológus, az ELTE SEK Biológia Tanszékének tanára elmondta hogy ezt több
környezeti hatás is előidézhette. A kérészek rendjébe tartozó dunavirág széles elterjedésű,
csaknem egész Európában előfordul Spanyolországtól Törökországig.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szemet-gyonyorkodteto-a-kereszek-tancakormendnel-5167784/
Megjelent még: Vas Népe
Kreativ.hu - 2021. augusztus 3.
A kormány határozatba foglalta, hogy a magyar sajtó kiegyensúlyozottabb, mint a
nyugat-európai
A média területét érintve a válasz a következő: Az ELTE kutatói épp egy friss vizsgálatban
foglalkoztak a médiapluralizmus kérdésével a firenzei European University Institute - CMPF
Media Pluralism Monitor kutatásának részeként – és éppen ellentétes eredményre jutottak, mint
amit a kormány a Közlöny segítségével határozatba foglalt.
https://kreativ.hu/cikk/a-kormany-hatarozatba-foglalta-hogy-a-magyar-sajtokiegyensulyozottabb-mint-a-nyugat-europai
Gondola.hu – 2021. augusztus 3.
Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész
A legnagyobb magyarról, Széchenyi Istvánról elnevezett legrangosabb tudományos díjat vehette
át az idén az ELTE professor emeritája, az esztergomi Balassa Bálint Társaság elnöke.
https://gondola.hu/hirek/276616-Prokopp_Maria_Szechenyi-dijas_muveszettortenesz.html
ugytudjuk.hu - 2021. augusztus 3.
A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontba került a körmendi túzok
A madár preparátuma Tóth Kálmán fényképészmester magángyűjteményébe került. További
sorsáról így ír dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár: „Szinetár Miklós körmendi biológia tanár saját
preparátumainak egy kisebb hányada a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, illetve jogutódja az
ELTE BDPK Biológia Tanszékére került.
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-08-03_a-bechtold-istvan-termeszetvedelmi-latogatokozpontbakerult-a-kormendi-tuzok
Computer World – 2021. augusztus 4.
Autógyártól pékségig
Miközben folyik az MI-ben rejlő lehetőségek társadalmi tudatosítása, a szakmai műhelyek –
például a BME és az ELTE kutatóközpontjai, tanszékei – nyomon követik a trendeket, és nagy
erőket fordítanak az MI-5G-robotika témájú fejlesztésekre. Nyáron több műegyetemi
kapcsolódású fejlesztés mutatkozott be a BME-n, az MI Koalíció rendezvényén, nemrégiben
pedig az ELTE bejelentette, hogy ipari résztvevővel leltározó robotot készít
Nyomtatott megjelenés, 18-19. oldal

