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M5 Híradó – 2021. augusztus 4. 
Magyar siker a kémiai diákolimpián is 
Idén elmaradt a verseny gyakorlati része, ez nehezítette a felkészülést, diákjaink azonban 
derekasan helytálltak – mondta el Magyarfalvi Gábor adjunktus (ELTE TTK), csapatvezető. 
(05:40-től) 
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/08/04/m5-hirado-2021-augusztus-
4/ 
 
Budapest Herald – 2021. augusztus 4. 
It’s only a matter of time, and here’s the fourth wave – warns the immunologist 
It’s only a matter of time, and here’s the fourth wave – warns the immunologist The fourth wave 
of the coronavirus epidemic is breaking out all over the world, and it is only a matter of time 
before it appears in Hungary, said Imre Kacskovics, dean of the Faculty of Science of ELTE, on 
the ATV Start show. 
https://www.budapestherald.hu/national/2021/08/04/its-only-a-matter-of-time-and-heres-the-
fourth-wave-warns-the-immunologist/ 
Megjelent még: Debrecen Sun 
 
Veol.hu - 2021. augusztus 4. 
A civil régészeknek nagy szerepe lehet az örökségvédelemben 
Szabó Gábor egyetemi docens, az ELTE Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszékének vezetője, a 
Régészettudományi intézetének oktatója tartott előadást Várak, kincsek, rablók nyomában címmel  
múlt pénteken a Kékfestő Múzeumban. 
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-civil-regeszeknek-nagy-szerepe-lehet-az-
oroksegvedelemben-4899329/ 
 
Egriugyek.hu - 2021. augusztus 4. 
Elkészült a Tisza-tó legrészletesebb térképe 
Az adatok felvételében és szerkesztésében részt vettek az ELTE Informatikai Kar 
Térképtudomány és Geoinformatikai Intézetének oktatói, emellett a kiadvány készítésében 
közreműködtek a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. munkatársai, valamint a Tisza-tavi 
önkormányzatok. 
https://egriugyek.hu/kornyek-ugye/tisza-to-terkep-bemutato 
Megjelent még: Zetapress.hu – Prím Online 
 
Qubit.hu - 2021. augusztus 4. 
Az ELTE mesterszakos hallgatója nyerte a CEU és a Qubit közös esszépályázatát 
Dormán Hanga, az ELTE Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc-jének végzős hallgatója, 
a Rajk Szakkollégium tagja (Az idegen elmékre támaszkodni nehéz, de érdemes), nyereménye 250 
ezer Ft. 
https://qubit.hu/2021/08/04/dorman-hanga-az-elte-mesterszakos-hallgatoja-nyerte-a-ceu-es-a-
qubit-kozos-esszepalyazatat 
 
Qubit.hu - 2021. augusztus 4. 
Az idegen elmékre támaszkodni nehéz, de érdemes 
Ezt a jelenséget Csibra & Gergely (2009) természetes pedagógiának nevezik. A Határtalan Tudás 
előadássorozat keretében a CEU és az ELTE kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a 
természetes pedagógia útján szerzett tudás rugalmatlanabb, nehezebben írják felül az ellentmondó 
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bizonyítékok, mint a puszta megfigyelés alapú ismereteket. 
https://qubit.hu/2021/08/04/az-idegen-elmekre-tamaszkodni-nehez-de-erdemes 
 
Teol.hu – 2021. augusztus 4. 
Egészséges emberségre épülhet csak rá a logikus, értelmes hit 
Barsi Balázs 1946-ban született Sióagárdon. (Eredeti neve Teixler István.) A ferences rendbe 
1964-ben lépett be; Esztergomban volt novícius. Elvégezte a Ferences Hittudományi Főiskolát, s 
ezzel párhuzamosan magyar–orosz szakos tanári diplomát szerzett az ELTE-n. 
https://www.teol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/egeszseges-embersegre-epulhet-csak-ra-a-logikus-
ertelmes-hit-3914975/ 
 
Eduline - 2021. augusztus 4. 
Mire kaphattok pontot a kollégiumi felvételin? 
Az ELTE kollégiumaiban más a számítás módja, itt már elsőévben is értékelik tanulmányi 
eredményeiteket, az érettségitek sikeressége alapján. Versenyeredményeiteket is figyelembe veszik, 
elsőévesként OKTV-helyezésért jár a pluszpont, később pedig TDK-eredményeitekkel vagy 
egyéb szakmai munkátokkal növelhetitek a pontszámotokat. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210804_Kollegiumi_jelentkezes_pontszamitas 
 
Vaol.hu - 2021. augusztus 4. 
Az ELTE meteorológus-hallgatóinak izgalmasabb a szél, mint a sok napsütés Vasban 
A napokig tartó napsütés unalmas számukra, a villámlással járó zivatart ugyanakkor képesek 
órákon át figyelni. Az időjárás szerelmesei, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
hallgatói, de szívesen jönnek Szombathelyre helyettesíteni, gyakorolni, és mindenekelőtt tanulni. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-meteorologus-hallgatoinak-izgalmasabb-a-
szel-mint-a-sok-napsutes-vasban-5170520/ 
 
Klubrádió - 2021. augusztus 4. 
Zöldtetőkkel a villámárvizek ellen 
Egyre több a villámárvíz az országban; Kis Anna, az ELTE Meteorológiai Tanszék tanársegédje 
szerint el kell kezdeni alkalmazkodni a változásokhoz. Lehet mérsékelni a hatásokat: városi 
környezetben jó lehet egyebek mellett a sok betonfelszín helyett a vízáteresztő burkolatok 
használata, a csatornarendszerek túlterheltségének csökkentése és a zöldtetők kialakítása is. 
https://www.klubradio.hu/hirek/zoldtetokkel-a-villamarvizek-ellen-119946 
 
Kossuth Rádió – 2021. augusztus 5. 
Lassan kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni védőoltást 
Erről az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Kacskovics Imre immunológus beszélt a 
rádió reggeli műsorában. (10:03:07-től) 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-05_10-00-00&enddate=2021-08-
05_10-21-00&ch=mr1 
Megjelent még: Klubrádió – M1 Ma Reggel 
 
Mandiner – 2021. augusztus 5. 
Általános eufóriában vagyok – a Lóci Játszik együttes frontembere a Mandinernek 
Csorba Lóránt 1986-ban született Zentán. A Lóci Játszik alapító frontembere, basszusgitárosa és 
énekese. Filmtörténettanári, illetve portugál nyelv és irodalom szakon végzett az ELTE-n. 2011-
től egy szál gitárral zenélt, majd a Szeder-Szabó Krisztinával alkotott duóval megnyerte a Ki mit 
Tube nevű versenyt. 
https://mandiner.hu/cikk/20210804_altalanos_euforiaban_vagyok_a_loci_jatszik_egyuttes_fron
tembere_a_mandinernek 
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Szabad Európa.hu - 2021. augusztus 5. 
Falvédő vagy egy nemzet alapdokumentuma? Rendelet az Alaptörvény kötelező 
kifüggesztéséről 
A mostani rendszer, tanulva ebből, ezzel a rendelettel is a saját társadalmi elfogadottságát 
erősítené. Ugyanezt a célt szolgálta az is, amikor Kínában a Vörös könyvet kiosztották az 
embereknek, vagy nálunk az általános iskolák végzőseinek az Alaptörvényt. Cél, hogy minél 
inkább a rendszerhez szocializálódjanak az emberek” – mondja a Szabad Európának Majtényi 
Balázs alkotmányjogász, az ELTE TÁTK egyetemi tanára. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/falvedo-vagy-egy-nemzet-alapdokumentuma-rendelet-az-
alaptorveny-kotelezo-kifuggeszteserol/31395506.html 
 
Nógrád Megyei Hírlap - 2021. augusztus 5. 
Interneten sem gyalázkodhatunk 
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, 5. oldal 
 
Vaol.hu - 2021. augusztus 5. 
Körbenéztünk Szombathelyen, mi a helyzet a kollégiumi férőhelyekkel 
A tapasztalatok szerint így van ez Szombathelyen is. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ három 
kollégiumában összesen 621 hallgatói férőhely van, a kétágyas szobákért átlagosan 12–15 ezer 
forintot kell fizetni, a saját fürdőszobával felszerelt apartmanért pedig közel 18 ezer forintot 
kérnek. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/korbeneztunk-szombathelyen-mi-a-helyzet-a-
kollegiumi-ferohelyekkel-5173970/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
Hirklikk.hu - 2021. augusztus 6. 
Kéri Laci 70 éves... 
Ahogy a Közgazdasági Egyetemen Chikán Attila 1970-től felépítette a Rajk szakkoleszt, Laci úgy 
indította el 1977-ben az ELTE Budaörsi úti kollégiumban a jogászok "folyosói szakkollégiumát", 
a későbbi Bibó kolesz ősét, s lettek ők is a diák önkormányzatiság úttörői. 
https://hirklikk.hu/kozelet/keri-laci-70-eves/385216/ 
 
Mandiner - 2021. augusztus 6. 
Márki-Zay Péterék szerint kukába való az Alaptörvény, a Nemzeti Hitvallás pedig egy 
zagyvalék 
A kerekasztal-beszélgetésen az ellenzéki miniszterelnök-jelölt mellett részt vett Fleck Zoltán 
egyetemi tanár, az ELTE jog- és társadalomelméleti tanszékének vezetője, Vörös Imre egykori 
alkotmánybíró, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja, illetve Róna Péter közgazdász. 
https://mandiner.hu/cikk/20210806_marki_zay_peterek_szerint_kukaba_valo_az_alaptorveny_
a_nemzeti_hitvallas_pedig_egy_zagyvalek 
Megjelent még: vadhajtasok.hu 
 
Metropol.hu - 2021. augusztus 6. 
Csak védettségivel lehet bulizni: a tavalyi kihagyás után ilyen feltételekkel lesznek újra 
gólyatáborok 
A Corvinus Egyetem Közgáz Gólyatábor szervezői is vastagon szedett betűkkel tüntetik fel 
oldalukon ezeket az információkat. Az ELTE külön felhívta a figyelmet, hogy a védettség 
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meglétét a kétdózisú vakcina felvételétől eltelt 14 nap jelenti. (Janssen vakcina esetén az oltástól 
számított 22. nap eltelte), vagy a COVID-19 fertőzésen átesés tényének igazolása szükséges. 
https://metropol.hu/aktualis/golyatabor-jarvanyugyi-intezkedes-vedettsegi-igazolvany-419484/ 
 
Semmelweis Hírek – 2021. augusztus 6. 
Projektzáró konferenciát tartottak az atherosclerosisról 
Az Immunogenes Kft. eredményeit dr. Kacskovics Imre ügyvezető nevében dr. Geiszt Miklós 
professzor ismertette az érdeklődőkkel. A cég nemzetközileg egyedülálló antitest előállító 
technológiával rendelkezik. Az Immonogenes-t az ELTE és a NAIK-MBK tudományos 
eredményein alapuló új, szabadalmaztatott innovatív technológia hasznosítására alapították. 
https://semmelweis.hu/hirek/2021/08/06/projektzaro-konferenciat-tartottak-az-
atherosclerosisrol/ 
 
24.hu - 2021. augusztus 6. 
Paks II: nem földrengés miatt gond a törésvonal 
Timár Gábor geofizikust, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanárát kértük, segítsen megérteni a helyzetet. A tudós szavaiból kiderül: nem 
mondhatjuk, hogy nincs semmi probléma, a törésvonal valóban ott van, és valóban mozog. Ez a 
Paks II honlapján is olvasható telephely-alkalmassági jelentésben is szerepel. 
https://24.hu/tudomany/2021/08/06/paks-ii-foldrenges-toresvonal-atomenergia/ 
 
Vasárnapi Bors - 2021. augusztus 7.  
TOP7 író, aki a tudományos életben is elismert 
Az egyik legolvasottabb kortárs magyar író az ELTE történelem-mongol szakán szerzett diplomát 
1962-ben. Az MTA Orientalisztikai Munkaközösségének tagja, a Keletkutató Intézet tudományos 
főmunkatársa, az ELTE előadója. 1967 óta a nyelvtudományok kandidátusa. 
Nyomtatott megjelenés, 22. oldal 
 
Azonnali.hu – 2021. augusztus 7. 
Öt mű a 110 éve született Bibó Istvántól, amiből megérted a magyar nép lelkét 
A Bibó név a rendszerváltás hajnalán vált fogalommá. Ebben komoly szerepe volt annak, hogy a 
tiszteletére szerkesztett emlékkönyv csak illegális úton, szamizdat kiadványként jelenhetett meg 
1980-ban, majd öt évvel később, mikor már a szocialista rendszer recsegett-ropogott, az ELTE 
Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiuma az ő nevét vette fel – itt alakult meg 1988-ban a 
Fiatal Demokraták Szövetsége is. 
https://azonnali.hu/cikk/20210807_ot-mu-a-110-eve-szuletett-bibo-istvantol-amibol-megerted-
a-magyar-nep-lelket 
 
Eduline - 2021. augusztus 7. 
Kollégiumi pénzügyek – ezekre a költségekre számíthattok a havi díjonakon túl 
Számos vidéki és fővárosi kollégium szervez programokat lakóinak, azonban ezek sem feltétlenül 
ingyenesek. A Nyíregyházi Egyetem kollégistáinak például a kulturális alapba kell egy 
meghatározott összeget befizetniük, de az ELTE-kollégiumok lakóinak is kell ezzel a költséggel 
számolniuk, amelyet az intézmény vezetése különböző rendezvényekre fordít. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210803_Kollegiumi_penzugyek 
 
Haon.hu - 2021. augusztus 7. 
Körösszegapáti szülötte volt 
Berke Barna 1990-ben szerezte jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, rögtön 
utána Mádl Ferenc hívta meg a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékre 
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tanítani. 
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/korosszegapati-szulotte-volt-5528525/ 
 
Fecsegő.eu – 2021. augusztus 8. 
Ősbaktériumokat rekonstruáltak az ELTE TTK kutatói 
Több mint 3 milliárd évvel ezelőtt élt ősbaktériumok felépítését, működését és életmódját 
vizsgálták az ELTE Természettudományi Kar (TTK) kutatói egy nemzetközi kutatás során a 
filogenetika eszközeivel. 
https://www.fecsego.eu/2021/08/08/tobb-mint-3-milliard-evvel-ezelott-eltek/ 
 
G7.hu – 2021. augusztus 8. 
Orbán Balázs: A konfliktusos politika is tud sikert hozni 
Ha az alma materemet, az ELTE jogi karát nézem, ott két komoly jogi szakkollégium működik, a 
Bibó meg a JÖSZ. Mind a kettő nagyon komoly költségvetési támogatásokat kapott az elmúlt 
időszakban, a kollégiumi elhelyezés is mindkettő esetében megoldódott, miközben a kollégistáktól 
sokszor komoly politikai típusú kritikák is érkeznek a kormány irányába. 
https://g7.hu/kozelet/20210808/orban-balazs-a-konfliktusos-politika-is-tud-sikert-hozni/ 
 
Klubrádió - 2021. augusztus 8. 
Miért is kell tanítani magyar nyelvtant? 
Miért kell nyelvtant tanítani azoknak, akik magyarul beszélnek? Mióta létezik nyelvtanoktatás az 
iskolákban? Ezeket a kérdéseket tette fel egy hallgatónk, amelyekre Szószátyár című műsorunkban 
válaszolt Magócsy István irodalomtörténész, az ELTE nyugalmazott oktatója, aki először a 
történelmi hátteret vázolta fel. 
https://www.klubradio.hu/hirek/miert-is-kell-tanitani-magyar-nyelvtant-119866 
 
Forbes – 2021. augusztus 9. 
Az ELTE-s Gáspár Attila nyerte a világ egyik legrangosabb matematikaversenyét 
Az egyéni siker mellett az ELTE a csapatverseny 5. és 7. helyét is megszerezte. Majdnem 590 
induló közül az ELTE hallgatója, Gárpár Attila nyerte a 28. International Mathematics 
Competition for University Students (IMC) elnevezésű, kifejezetten egyetemisták számára 
megrendezett nemzetközi matematikaversenyt. 
https://forbes.hu/uzlet/az-eltes-gaspar-attila-nyerte-a-vilag-egyik-legrangosabb-
matematikaversenyet/ 
Megjelent még: Budapest Herald – HVG – MTI – Webradio.hu – Hír TV – Magyar Hírlap – Kuruc.info – 
ATV – Pesti Srácok – Demokrata.hu – 24.hu – Magyar Narancs – Gondola.hu – Hírklikk.hu – 888.hu – 
kemma.hu – Kisalfold.hu – haon.hu – teol.hu – boon.hu – heol.hu – nool.hu – hirek.sk – szoljon.hu – bama.hu 
– beol.hu – baon.hu – alfahir.hu – vaol.hu – delmagyar.hu – duol.hu – feol.hu – sonline.hu – zaol.hu – szon.hu 
– veol.hu – promenad24.hu – portfolio.hu – Eduline – hrportal.hu – novekedes.hu – orientpress.hu – Index – 
Nyugat.hu – hellodelsomogy.hu – Blikk -  Inforádió – Magyar Nemzet – Telex – 168.hu – Balaton Zeitung – 
Transindex.ro - .info lapcsalád (4 megjelenés) – Hungary Today – borsodhir.hu – librarius.hu – mizumiskolc.hu 
– Qubit.hu – Minuszos.hu – Színes Ász – Észak-Magyarország – Székely Hírmondó – Pesti Hírlap – Karc 
FM – Retro Rádió – Petőfi Rádió 
 
IT Business - 2021. augusztus 9. 
A jövőbe mutat a tudományos diákkörök története 
A tudományos diákköri mozgalom 1951-ben indult el az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és 
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Ezt követően 1955-ben az akkor még Tudományos 
Diákkörök Országos Konferenciájaként ismert eseményen (a későbbi OTDK) 119 pályamunkát 
mutattak be a hallgatók. 
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https://g7.hu/kozelet/20210808/orban-balazs-a-konfliktusos-politika-is-tud-sikert-hozni/
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https://itbusiness.hu/technology/aktualis_lapszam/path/a-jovobe-mutat-a-tudomanyos-
diakkorok-tortenete 
 
Kossuth Rádió - 2021. augusztus 9. 
Húsz éremmel zárt a tokiói olimpián a magyar csapat 
Még mindig az olimpiáról beszélgetünk Lehmann Lászlóval, az ELTE egyetemi oktatójával, aki itt 
van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok! - Jó reggelt kívánok! És üdvözlöm a hallgatókat is! - 
Ön hogyan összegezné a végeredményt? - Hát bravúrosan. Fantasztikus volt, csakugyan. 
Hozzátéve azt, hogy még a megnyitó ünnepség előtt egy nappal is fölröppent az a hír, hogy akár 
elhalasztásra vagy törlésre kerül az olimpia. (08:21:30-tól) 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-09_06-00-00&enddate=2021-08-
09_09-10-00&ch=mr1 
 
Autopro.hu – 2021. augusztus 9. 
Nem mindegy milyen szerszámkorrekciós eljárást használunk 
A Savaria Műszaki Intézetnél (ELTE-IK) egy hallgatói szakdolgozat részeként vizsgálták meg a 
különböző szerszámkorrekciós eljárásokat. Cikkünkben a „CNC gép szerszámparaméter kezelési 
rendszerének vizsgálata” című írást közöljük. 
https://autopro.hu/gyartosor/nem-mindegy-milyen-szerszamkorrekcios-eljarast-
hasznalunk/533073 
 
Daily News Hungary.com - 2021. augusztus 9. 
The 4000-year-old cremated bones tell of a tragic fate 
According to the ELTE official website , the results provided valuable information on the social 
differences, and on the living and death conditions of the studied individuals discovered at 
Szigetszentmiklós-Ürgehegy, a site that is one of the largest excavated Middle Bronze Age 
cemeteries (dated between 2150 and 1500 BC) in Hungary. 
https://dailynewshungary.com/the-4000-year-old-cremated-bones-tell-of-a-tragic-fate/ 
 
Napidoktor.hu - 2021. augusztus 9. 
Kutyáink értenek minket 
Többek közt a beszéd az, ami megkülönböztet minket az állatvilágtól, de vajon mi vagyunk-e az 
egyetlenek, akik értik is a szavak jelentését. Andics Attila agykutató, az ELTE Etológia 
Tanszékének és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoportjának munkatársa szerint 
a válasz: nem. A drog és a bomba mellett a betegségeket is ki tudják szagolni. 
https://napidoktor.hu/kivul-belul/kutyaink-ertenek-minket/ 
 
Beol.hu - 2021. augusztus 10. 
Negyedik diplomáját vette át Mokán István 
A közigazgatási szakvizsgával is rendelkező városvezető kereskedelmi szakos közgazdászként 
végzett a Szolnoki Főiskolán, majd okleveles pénzügyi-informatika szakon szerzett 
közgazdászdiplomát kitűnő eredménnyel a Szegedi Tudományegyetemen. Később summa cum 
laude minősítéssel jogászként végzett a fővárosi Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Idén pedig 
szerzett egy újabb végzettséget: kitüntetéses minősítéssel mentálhigiénés szakemberré vált a 
Debreceni Egyetemen. 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/negyedik-diplomajat-vette-at-mokan-istvan-
4220483/ 
 
Eduline - 2021. augusztus 10. 
Akár 18-szor annyit is kereshet egy külföldi vendégoktató, mint az ELTE adjunktusa 
Nem igazán tudom eldönteni, hogy ez a saját szégyenem kell hogy legyen (hogy ELTE-n tanítok) 
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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" - állt a posztban. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210810_egyetemi_fizetesek 
Megjelent még: Magyar Narancs – Klubrádió – Napi.hu – HVG – 168.hu – Szakszervezetek.hu – 
Civilhetes.net 
 
Heves Megyei Hírlap - 2021. augusztus 10. 
Az égbolt színei fotókon 
A környezeti ártalmak közül a fényszennyezés is egyre komolyabb probléma. Még 2017-ben 
indult az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a Kaposvári és az Eszterházy egyetem közös, az év 
végén záruló projektje a fényszennyezéssel kapcsolatos kutatások elősegítésére. Ennek a 
nemzetközi kutatási környezet kialakítása a célja. A szakmai vezetője prof. Dr. Kolláth Zoltán, 
akinek fotóiból kiállítás nyílt. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
 
Vital.hu - 2021. augusztus 10. 
A COVID-19-világjárvány hatása a mentális egészségre 
Milyen mentálhigiénés kihívást jelent az emberiség számára az elhúzódó járványhelyzet? Melyek a 
leggyakoribb problémák, és milyen megoldási javaslataik vannak rájuk a szakembereknek? Ezekre 
a kérdésekre válaszol az mta.hu számára írott összefoglalójában Demetrovics Zsolt egyetemi 
tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai 
Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője és Király Orsolya, a tanszék adjunktusa. 
https://www.vital.hu/koronavirus_mentalis_egeszseg 
 
Eduline - 2021. augusztus 10. 
Ezekbe a könyvtárakba megéri beiratkozni, ha idén kezditek az egyetemet 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárába, az Egyetemi Könyvtár és Levéltárba 
könnyedén, az Elte Könyvtár WebApp segítségével is beiratkozhattok. Ez az app nemcsak a 
papíralapú olvasójegyet váltja ki, hanem segítségével kölcsönzéseiteket is nyomon követhetitek, 
illetve meg is hosszabbíthatjátok annak időtartamát. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210809_Egyetemi_konyvtarak 
 
Unilife.hu – 2021. augusztus 10. 
Versenyjogban világelső az ELTE csapata 
A King's College London csapatát is legyőzve nyertek a magyar hallgatók a Herbert Smith 
Freehills Competition nevű rangos európai uniós párbeszédversenyen. 
https://unilife.hu/egyetem/20210805-nemzetkozi-versenyjogban-vilagelso-az-elte-csapata.html 
 
KarcFM - 2021. augusztus 10. 
Görögország több területén súlyos erdőtüzek pusztítanak 
Az apokalipszis görög szó, és hát a görög valóság is ezekben a napokban. Gyakorlatilag az egész 
mediterráneumot letarolja a trópusi forróság, ami főleg Görögországban okoz nagyon komoly 
gondokat számos erdőtűzről. Lehetett hallani az elmúlt héten az Athénhoz közel eső Evia 
szigetén például már konkrétan hetedik napja küzdenek a lángokkal, és nem nagyon tudják útját 
állni az erdőtűznek, és az egész országban továbbra is nagyon sok helyen vannak veszélyben 
emberek. Fokasz Nikoszt, az ELTE egyetemi tanárát köszöntöm a vonalban. 
A műsor honlapja: https://karcfm.hu/archivum/hangolo/oldal/1/ 
 
Magyar Demokrata - 2021. augusztus 11.  
Eljött a tomboló viharok korszaka 
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Az országos területi átlagban az idei volt az eddigi legszárazabb június hazánkban az elmúlt 120 
évben, egyben a harmadik legmelegebb, amit szintén rekordmeleg július követett – állítja dr. 
Torma Csaba Zsolt, az ELTE Meteorológiai Tanszékének az adjunktusa. 
Nyomtatott megjelenés, 48-51. oldal 
 


