Eötvös Loránd Tudományegyetem
frisss.hu - 2021.09.01.
ELTE-gólyák: az első nap – képgaléria
Maszkban, ünneplőben telt az egyetemisták első napja az AGORA moziban, itt tartotta ugyanis
ünnepélyes tanévnyitóját az ELTE Savaria Egyetemi Központ szerdán. A hallgatókat dr. Borhy
László akadémikus, az ELTE rektora köszöntötte.
https://www.frisss.hu/aktualis/elte-golyak-az-elso-nap---kepgaleria
24.hu - 2021.09.01.
Sajátos hibrid oktatással vág neki az új tanévnek az ELTE egyik kara
Az ELTE Informatikai Karának hallgatói nemrég egy emailből értesültek arról, hogy az
egyetemen egyedi megoldással kezdődhet a 2021/22-es szemeszter: névsor szerint osztják fel a
hallgatókat, egyik héten a névsor első felének, másikon a második felének kell bejárni.
https://24.hu/belfold/2021/09/01/elte-informatikai-kar-hibrid-oktatas-nevsor/
Megjelent még: Telex – Eduline - ATV
Eduline.hu - 2021.09.01.
Minden ötödik tanár elhagyná a pályát, sokan úgy érzik, nem becsülik meg őket
Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet közzétette 2020 októbere és 2021 februárja között
zajló kutatásának eredményeit, amiből kiderül a tanárok leggyakrabban szakirodalom és oktatásról
szóló hírek olvasásával fejlesztik magukat, illetve sokuknál jellemző, hogy utólag átgondolják az
órákat, a kollégákkal beszélgetnek és tanulási tapasztalatokat osztanak meg, valamint a formális
képzéseken vesznek részt.
https://eduline.hu/kozoktatas/20210901_elte_kutatas_tanarok
Csaladinet.hu - 2021.09.01.
„50 éves az MKOE” Jubileumi Országos Kaktuszkiállítás, Szimpózium és Vásár az
ELTE Füvészkertben
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete idén ünnepeli megalakulásának és működésének
fél évszázados fennállását. Az egyesület 1971 áprilisában jött létre azzal a céllal, hogy összefogja,
szervezett keretek közé terelje a hazai kaktuszgyűjtőket, kertészeket és növénykedvelőket.
LINK
Megjelent még: vjm.hu – edenkert.hu – otletmozaik.hu
Nyugat.hu - 2021.09.01.
Több mint 700 egyetemista kezdi meg tanulmányait idén a szombathelyi egyetemen
Az ünneplő mellett idén a maszk és a kesztyű is alapkellék volt az ELTE SEK tanévnyitóján.
Szeptember 1-jén szerdán nemcsak az általános és középiskolásoknak csengettek be, hanem
bizony az egyetemistáknak is elkezdődött az idei tanév. Maszk és kesztyű – ezek voltak az idei
alapkellékek.
https://www.nyugat.hu/cikk/elte_sek_tanevnyito_2021_tobb_mint_700_golya
Megjelent még: Vas Népe
Vaol.hu - 2021.09.01.
Pro Scientia Aranyéremben részesült a körmendi Buti Nikolett, a Magyar Tudományos
Akadémián veheti át a kitüntetést
Körmend Kiemelkedő teljesítményéért Pro Scientia Aranyéremben részesült Buti Nikolett, az
ELTE PPK testnevelés–gyógytestnevelés–egészségfejlesztés tanár szakos – már végzett –
hallgatója.

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pro-scientia-aranyeremben-reszesult-a-kormendibuti-nikolett-a-magyar-tudomanyos-akademian-veheti-at-a-kituntetest-5250011/
Kertészet és szőlészet - 2021.09.01.
Még több zöldfelületre van szükség
Az árnyékmentes aszfaltutak hőmérséklete akár már májusban 40 °C-os lehet délben a
belvárosban, állapították meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) meteorológiai
tanszékének szakemberei. Nyomtatott megjelenés, 30. oldal
Kertészet és szőlészet - 2021.09.01.
Kitüntetettek
Orlóci László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója, a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetem Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási
Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István
Egyetem címzetes egyetemi docense a kertészeti kutatásokban elért eredményei, valamint több
évtizedes oktatói pályája elismeréseként. Az elismeréseket Palkovics László innovációs és
technológiai minisztertől vették át.
Nyomtatott megjelenés, 8-9. oldal
Egy.hu - 2021.09.01.
„Mama, most már hallak, ne kiabálj!” – kislányom hat év után végre hallókészüléket
kapott
Megírtam Andinak az elmúlt hat évünket. Ő pedig fél óra múlva válaszolt, olyan információkat
adva a kezünkbe, amelyek jókorát löktek rajtunk. Általa jutottunk el az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karára Keresztessy Évához, a Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs
Intézet oktatójához, aki nem is csak egy kiváló szakember, hanem egész egyszerűen egy tündér.
https://egy.hu/egeszseg/mama-most-mar-hallak-ne-kiabalj-kislanyom-hat-ev-utan-vegrehallokeszuleket-kapott-109784
Eduline.hu - 2021.09.02.
Újabb világrangsorban tarolnak a magyar egyetemek: öten kerültek a legjobb ezerbe
Az első helyen, 251-300. helyezést elérve a Semmelweis Egyetem áll, mely a tavalyi helyezéséhez
képest rengeteget lépett előre – egy éve ugyanis még csak a 401-500. helyen állt. Második idén az
Eötvös Loránd Tudományegyetem a 601-800. helyen, a Debreceni Egyetem, a Pécsi
Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem pedig 801-1000. besorolást kapott a THE
2022-es listájába.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210902_THE_egyetemi_rangsor
Megjelent még: Weborvos.hu – Telex – Feol.hu – Veol.hu – Semmelweis.hu – megyei sajtó – Budapest Herald –
Debrecen Sun – Petőfi Rádió – Karc FM – Jazzy Rádió - .info lapcsalád
Magyar Nemzet - 2021.09.02.
Főkötő volt a szentély alatt - Különleges értékeket rejt a sztánai református templom
A magyar régészcsapatot irányító Mordovin Maxim, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet
docense szerint a feltárás során előkerült szentély arról tanúskodik, hogy a kora Árpád-korban
már állt az épület elődje.
Nyomtatott megjelenés, 16. oldal
Eduline.hu - 2021.09.02.
Döntöttek: több egyetemen védettségi igazolvány nélkül nem lehet beköltözni a
kollégiumba
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen azok is beköltözhetnek a kollégiumokba, akik nem

oltatták be magukat, viszont „bármilyen légútibetegség-tünet megjelenése esetén az eset
tisztázásáig a betegszobát kell igénybe venni” – olvasható az egyetem járványügyi testületének
tájékoztatójában . A dokumentumból az is kiderül, hogy a vendégekre más szabályok
vonatkoznak. A kollégistákon kívül csak olyanok léphetnek be az épületekbe, akik igazolják a
védettségüket.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210902_egyetemi_kollegiumok_vedettsegi_igazolvany
Megjelent még: HVG – ATV – Telex – 168.hu – Alfahir.hu – Nyugati Fény – Civilhetes – Olkt.net –
444.hu – 24.hu – hrportal.hu – Napi.hu – Pénzcentrum.hu – Kuruc.info – Hírklikk – Blikk – csaladinet.hu
– Infostart.hu – Nyugat.hu – nuus.hu - szakszervezetek.hu - estiujsag.hu - kanizsaujsag.hu – Vg.hu – Figyelő
– Borsonline Infostart.hu - 2021.09.02.
Novemberre robbanhat be a delta variáns a magyar kórházakba
Az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője arra hívta föl a figyelmet az
InfoRádióban, hogy a legfrissebb izraeli kutatások arra utalnak, 5 hónap után csökken a vakcinák
hatékonysága.
https://infostart.hu/belfold/2021/09/02/novemberre-robbanhat-be-a-delta-varians-a-magyarkorhazakba
Megjelent még: 24.hu – ATV – HVG – Hírklikk – 168.hu – Forbes – Alfahir.hu – Mandiner.hu – Index
– Blikk – Pécsi Stop – Nyugat.hu – Egri Ügyek – Ugytudjuk.hu – Nlc.hu - Daily News Hungary –
Hellodelsomogy.hu – Klubrádió – Szegedma.hu – 24.hu – Propeller.hu - estiujsag.hu - bcoolmagazin.hu
MTA - 2021.09.02.
A termikelő madarak taníthatják a jövő vitorlázó drónjait
Ezzel foglalkozik Nagy Máté, az ELTE Biológiai Fizika Tanszék tudományos munkatársa, az
MTA-ELTE Lendület Csoportos Viselkedés Kutatócsoport vezetője. A kutató a Max Planck
Ornitológiai Intézetből tért haza, hogy részben továbbra is madarakon kutassa a csoportos
viselkedés mechanizmusait, illetve azt, hogy e tudást hogyan lehetne beépíteni autonóm eszközök,
például robotrepülők algoritmusaiba.
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-termikelo-madarak-tanithatjak-a-jovo-vitorlazo-dronjait111554
Megjelent még: ComputerWorld – 24.hu – Agroinform.hu – Infostart.hu
Daily News Hungary - 2021.09.02.
This is your most important document if you want to move into a university dorm!
For example, in the public areas of Eötvös Loránd University (rooms, corridors etc.), wearing a
face mask is a must. The IT faculty of ELTE divided students into two groups, and only half of
their students will have offline classes each week.
https://dailynewshungary.com/this-is-your-most-important-document-if-you-want-to-moveinto-a-university-dorm/
Evamagazin.hu - 2021.09.02.
A pandémia olyan, mint egy hatalmas földrengés: pusztít, elveszi a megszokott életünket,
de túl lehet élni!
Komlósi Annamária, az ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék címzetes
egyetemi tanára. Mindkettő előidézi az addig megszokott „rend” felbomlását, ez pedig az
emberekből általában zavarodottságot, nagyfokú bizonytalanságérzést vált ki és gyakori a teljes
kontrollvesztés is. De akkor miért nem merünk változtatni és új sémákat létrehozni?
https://www.evamagazin.hu/a-negyedik-hullam-kuszoben-143499

Filmsor.hu - 2021.09.02.
A Molotov-tól a Masel Tov Cocktail-ig - megnéztük a Budapest Film Awards nyertes
filmjeit
A Budapest Film Awards célja, hogy felfedezze a világ minden tájáról érkező tehetséges
filmkészítőket, segítse őket rövidfilmjeik népszerűsítésében, kapcsolataik bővítésében. A
legjobbak pedig lehetőséget kapnak arra, hogy tovább bővítsék filmes ismereteiket, akár az
ELTE-vel közös filmkészítői programban, amelyben neves filmesektől tanulva fejleszthetik
tovább magukat szakmailag.
https://filmsor.hu/a-molotov-tol-a-masel-tov-cocktail-ig-megneztuk-a-budapest-film-awardsnyertes-filmjeit/
Magyar Hang – 2021.09.02.
Az ELTE heti szintű beszámolót vár mindenkitől az állapotáról
Hangsúlyozzák, hogy hetente egy alkalommal, lehetőleg csütörtökön mindenki köteles
beszámolni aktuális állapotáról, „mindenki rendszeresen és pontosan, a valóságnak megfelelően
köteles adatot szolgáltatni és a felmérésekben részt venni.
https://hang.hu/belfold/az-elte-heti-szintu-beszamolot-var-mindenkitol-az-allapotarol-130420
Megjelent még: Mandiner.hu
Qubit.hu - 2021.09.02.
Magyar kutatók: úgy kötődik a kutya a gazdájához, mint gyerek az anyjához
A gondozóhoz való kötődés, a gyerekekhez hasonlóan, a kutyáknál is agyi jutalomválaszhoz
kapcsolódik – derítették ki viselkedéses és agyi képalkotó vizsgálatok kombinálásával az ELTE
etológusai. A rangos NeuroImage folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint a kötődési
kapcsolat hátterében jutalomválasszal összefüggő agyi folyamatok állnak.
https://qubit.hu/2021/09/02/magyar-kutatok-ugy-kotodik-a-kutya-a-gazdajahoz-mint-gyerekaz-anyjahoz
Megjelent még: 24.hu – Infostart.hu – MTI -ma.hu - dehir.hu - hirado.hu - indenamieger.blogspot.com bumm.sk
- HVG - Telex - Agroinform.hu - Hirmondo.ro – Life.hu – Hír TV – Alon.hu – Blikk – Zalai Hírlap –
Bihari Napló – Kuruc.info – Agroinform.hu – 168.hu - Klubrádió
Eduline.hu - 2021.09.02.
Meddig tart az első félév?: Egyetemisták, figyelem! Fontos dátumokat hoztunk
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen december 11-ig tart majd az őszi félév, ezután kezdődik
meg a vizsgaidőszak. Korábban írtunk arról, hogy az ELTÉ-n szigorú járványügyi szabályokkal
indul a tanév: kötelező lesz a maszkviselés, és hetente ellenőrizni fogják hányan kaptak oltást.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210902_vizsgaidoszak_kezdete
hiros.hu - 2021.09.02.
Átkelők a túlvilágra
Igazán ünnepélyes kiállításmegnyitón vehettek részt, akik helyet foglaltak a Cifrapalota Pávás
termében csütörtök délután. A különleges, élet és halál dimenzióit is feltáró kiállítást dr. Rosta
Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának szakmai köszöntője vezette be,
majd dr. Vida Tivadar, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének intézetigazgatója, az MTA
doktora tartott részletes szakmai bemutatót az érdeklődőkkel megtelt teremben.
https://hiros.hu/kultura/atkelok-a-tulvilagra
Infostart.hu - 2021.09.02.
Ha a bizottság nem enged, lehetetlen a helyreállítási alap szeptemberi folyósítása
Ha jogi szempontok érvényesülnek, akkor az Európai Bizottság szeptember végéig sem fogadja
majd el a magyar helyreállítási tervet, így nem jöhet az ehhez rendelt több milliárd euró – mondta

az InfoRádiónak az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének docense.
https://infostart.hu/kulfold/2021/09/02/ha-a-bizottsag-nem-enged-lehetetlen-a-helyreallitasialap-szeptemberi-folyositasa
Nyugat.hu - 2021.09.02.
Magas állami kitüntetést kapott Szinetár Csaba, az ELTE SEK tanára
Magas állami kitüntetést kapott Szinetár Csaba, az ELTE SEK tanára „A Kárpát-medence
pókfaunájának kutatásában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, kimagasló
színvonalú oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Szinetár
Csaba Miklós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Központ Biológia Tanszékének főiskolai tanára részére a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjének polgári tagozatát adományozta Áder János köztársasági elnök.
https://www.nyugat.hu/cikk/magas_allami_kituntetest_kapott_szinetar_csaba_az
ATV - 2021.09.03.
Immunológus: tízszer annyi beoltatlan kerül kórházba, mint beoltott
Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja sok esetben egyetért azokkal
az amerikai egyetemekkel, akik kötelező védőoltással várják vissza a hallgatókat és az oktatókat is.
Hangsúlyozta, hogy ezt a pandémiát nem lehet máshogy legyőzni, mint az oltásokkal.
http://www.atv.hu/belfold/20210903-immunologus-tizszer-annyi-beoltatlan-kerul-korhazbamint-beoltott
KlubRádió - Reggeli gyors - 2021.09.03.
Pár hónap után csökkenhet a koronavírus elleni vakcinák hatékonysága
Magyarországon a koronavírus-járvány november környékén terhelheti le leginkább a kórházakat
a legsúlyosabb fertőzöttekkel. Legalábbis akkor, ha az eddig oltottak nem adatják be maguknak a
harmadik dózist. Az oltás hatékonysága ugyanis néhány hónap alatt elhalványul. Erre a
következtetésre jutott a legfrissebb izraeli adatokból Vattay Gábor, az ELTE TTK Fizikai Intézet
komplex rendszerek fizikája, tanszékvezetője.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-szeptember-03-pentek-0600-19649
Kossuth Rádió - Napközben - 2021.09.03.
250 éves a Füvészkert
Orlóczy László, az ELTE Füvészkertjének igazgatója, a Füvészkert egyébként szeptember 15-én
ünnepli majd fennállásának 250. évfordulóját, és ünnepsorozattal készülnek a Füvészkertben is,
meg az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen is.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-03_09-05-00&enddate=2021-0903_11-10-00&ch=mr1
Alfoldonline.hu - 2021.09.03.
Neked szálas tea, nekem filteres
Kultúra a digitális forradalom idején projektcímmel 2019 elején fontos média- és
kultúratudományos fórum indult útnak a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének,
illetve az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének közös szervezésében. Azóta minden
évben aktuális és nemzetközileg is releváns témák köré csoportosulnak a konferenciák, melyek
első állomásából született meg a Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok című kötet.
http://alfoldonline.hu/2021/09/neked-szalas-tea-nekem-filteres/
Euronews - 2021.09.03.
Megmentenék a régi budapesti neonreklámokat egy polgári kezdeményezéssel
Ha a petícióhoz legalább 1000 fővárosi lakos csatlakozik két hónapon belül, akkor a

kezdeményezővel a városvezetés személyesen egyeztet az ügyben. Ha több mint 10 ezer
budapesti csatlakozik hozzá, akkor a Fővárosi Közgyűlés tárgyalja a kérdést. „Hallgatóinkkal az
ELTE BTK-n azért hoztuk létre 2017-ben a budapesti neonok gyűjteményét, hogy legalább
fotókon és leírásokon keresztül értelmezhető maradjon a fogyatkozó neonörökség.”
https://hu.euronews.com/2021/09/03/megmentenek-a-regi-budapesti-neonreklamokat-egypolgari-kezdemenyezessel
Új Egyenlőség Blog - 2021.09.03.
A béke ára? – A hadviselés ökológiai hatásai
Ebben az adásban Köves Alexandra beszélget Fellegvári András, földrajz-környezettan szakos
tanárral és Takács-Sánta András, humánökológussal, az ELTE docensével arról, hogy milyen
ökológiai hatásai vannak a hadviselésnek, hogyan lehet ezeket a hatásokat rendszerbe foglalni;
hogyan jön ehhez a globális gazdaság, és hogyan lehetne esetleg újradefiniálni a honvédelem
szerepét a jövőben.
https://ujegyenloseg.hu/a-beke-ara-a-hadviseles-okologiai-hatasai/
Figyelo.hu - 2021.09.03.
A védettségi a kollégiumi beköltözés feltétele
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a
Széchenyi István Egyetem egyelőre nem köti oltáshoz a kollégiumi elhelyezést, a győri
kollégiumban ugyanakkor a hallgatói vendégfogadást a járványügyi helyzet miatt nem
engedélyezett.
https://figyelo.hu/hirek/a-vedettsegi-a-kollegiumi-bekoltozes-feltetele-139510/
Észak-Magyarország - 2021.09.04.
Átadták a Szinva Irodalmi Díjakat
Az előbbit Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító, az utóbbit Krupp József, az
ELTE Latin Tanszékének adjunktusa vehette át.
Nyomtatott megjelenés, 8. oldal
Kisalföld - 2021.09.04.
Nem feledi a faluját
Annak idején Arakon élt egy kisfiú, aki a történelem útját választotta, és mára már olyan neves
szakember lett, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kora Újkori Történeti
Tanszékének vezetője, aki megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet is. Dr.
Fazekas István nemrég Győrbe érkezett, hogy bemutassa az egyházmegye új kiállítását, így
alkalmunk nyílt egy hosszabb beszélgetésre vele életéről és munkásságáról.
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal
Daily News Hungary.com - 2021.09.04.
Unacceptable! Most Hungarian teachers live in poverty
For comparison, it is worth mentioning that Urkom Aleksander, an assistant professor at ELTE,
disclosed the information that in Hungary, an assistant teacher with a PhD and obligations to do
research and have publications earns as little as 542 euros a month at a university. “I had to ask
myself, why are most of my colleagues in a bad mood? Why are there any drop-outs at all when
this [teaching] is already such a ‘glorified’ profession?
https://dailynewshungary.com/unacceptable-many-hungarian-teachers-live-in-poverty/
Demokrata.hu - 2021.09.04.
Evett ma már mikroműanyagot?
A címben megfogalmazott kérdés valójában helytelen. Helyesen így hangozna: „Ma mennyi

mikroműanyagot evett?”. Ezek a kis piszkok, ezek az öt milliméternél kisebb plasztikdarabkák
ugyanis mindenhol ott vannak. A mikroműanyagok veszélyeire a Kossuth rádió Trend-idők című
műsorában hívta fel a figyelmet Jurecska Laura környezetkémikus, az ELTE TTK Mikrobiológiai
Tanszékének tudományos munkatársa. A kutató döbbenetes adatokról számolt be.
https://demokrata.hu/blog/evett-ma-mar-mikromuanyagot-421899/
Infostart.hu - 2021.09.04.
Óriási hőmérsékleti eltérések lehetnek Budapesten belül
Már májusban 40 fok lehet Budapest belvárosában a felszíni hőmérséklet – egy az ELTE által
végzett kutatás szerint. A belváros és a zöldebb területek hőmérséklete között pedig akár 10
fokos eltérés is tapasztalható.
https://infostart.hu/tudomany/2021/09/04/oriasi-homersekleti-elteresek-lehetnek-budapestenbelul
Qubit.hu - 2021.09.04.
Tökéletes világtérkép nem létezik, de száz éve rajzoltak egy olyat, ami közelít hozzá
Török Zsolt Győző, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének egyetemi
docense, aki a londoni Imago Mundi térképtörténeti világszervezet igazgatótanácsának tagja és a
Kartográfiatörténet című könyv egyik szerzője. Ptolemaiosz másik fontos felismerése az volt,
hogy a gömb síkban való ábrázolásának több módja lehetséges, de mindegyiknek van előnye és
hátránya is.
https://qubit.hu/2021/09/04/tokeletes-vilagterkep-nem-letezik-de-szaz-eve-rajzoltak-egy-olyatami-kozelit-hozza
Wmn.hu - 2021.09.04.
Van-e jelentősége még manapság a szüzesség elvesztésének?
A leghihetőbb képet számomra talán az ELTE PPK 2017-es kutatása adja, amelyben a kérdőívet
kitöltők között az átlagos életkor a szexuális vágy felébredésekor 13, a szüzesség elvesztésekor
pedig 17 lett. Ez a világátlaghoz is elég közel helyezkedik el, ami a férfiaknál 16,9, a nők esetében
pedig a 17,4 volt, ugyanebben az évben (2017) mérve.
https://wmn.hu/wmn-szex/55792-nem-leszel-mas-ember-attol-hogy-lefekudtel-valakivel--van-ejelentosege-meg-manapsag-a-szuzesseg-elvesztesenek
Kidsnews.hu - 2021.09.05.
Minden eladó?
Ha valaki például érzelmileg instabil vagy a nyugati kultúrkörben élő, introvertált ember, akkor
neki valószínűleg sokkal többet kell tennie azért, hogy jól érezze magát a bőrében, mint egy
extrovertált és érzelmileg kiegyensúlyozott embernek.” – mondja Nagy Henriett pszichológus, az
ELTE adjunktusa. Azonban bármennyire vizsgáljuk ezt a szempontot felmerül bennem a kérdés:
az alapvető szükségletek mennyire képesek ezt felülírni?
https://kidsnews.hu/2021/09/minden-elado/
Szimpatika.hu - 2021.09.05.
A tanárok a társadalmi megbecsülést hiányolják
Közzétette az országos reprezentatív pedagógusfelmérés eredményeit az ELTE PPK
Neveléstudományi Intézete. A tanárok folyamatos szakmai fejlődését vizsgáló gyorsjelentés
szerint a leterheltség jelenti a legnagyobb akadályt a legtöbbjük számára.
https://szimpatika.hu/cikkek/11189/a-tanaroknak-hianyzik-a-tarsadalmi-megbecsules
24.hu – 2021.09.05.
Ellenünk vívták a legkeményebb csatájukat a tatárok

A részletekről, új eredményekről és értelmezésekről több cikkben számolunk be a 24.hu-n, a
folytatásban Dr. Uhrin Dorottyával, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék tudományos
munkatársával arról beszélgettünk, miért lett hazánk a mongolok célpontja, milyen stratégiát
alkalmaztak ellenünk, illetve: a Sajó-menti csatát maguk a mongolok is az egyik legkeményebb
összecsapásukként értékelték, sőt egy ponton hajszál híján vissza is vonultak.
https://24.hu/tudomany/2021/09/05/tatarjaras-muhi-csata-dzsingisz-kan-magyar-kiralysagkozepkor/
24.hu - 2021.09.05.
Sokat segíthetnek a kutyák a demencia titkának megfejtésében
Világszinten egyedülálló projekt indult az ELTE Etológia Tanszékén , amikor 2017-ben
megalapították a Kutya Agy- és Szövetbankot . A gazdák önkéntes alapon ajánlják fel elpusztult
kedvenceik szerveit a tudomány számára, és a mintákhoz sokszor olyan értékes információkat is
kötnek, mint az állat életmódja, betegségei, viselkedési jegyei, kognitív állapotának változásai stb.
https://24.hu/tudomany/2021/09/05/kutya-demencia-alzheimer-kor/
Népszava - 2021.09.06.
A hatalom iskolája
Mi nem használtuk az új állami tankönyveket és nem is rendeltünk belőlük – beszélt lapunknak
Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja, az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorlóiskola magyar–angol szakos tanára arról, hogy az új Nemzeti alaptantervhez (NAT)
igazított tankönyvekkel milyen sok gond van.
Nyomtatott megjelenés, 1. és 3. oldal
Megjelent még: Szeged.hu
Eduline.hu - 2021.09.06.
Indul az őszi félév: több helyen kötelező a maszkviseléssel és létszámkorlátokkal
kezdődik az egyetem
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi tájékoztatójából kiderül például, hogy a
közösségi terekben (például tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és
szájat eltakaró maszk használata mindenkinek kötelező, emellett az egyetem a tanév elején felméri
az átoltottság szintjét anonim kérdőív segítségével, majd ezt hetente újra megteszik az aktuális
adatok felméréséhez.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210905_indul_az_egyetem
Megjelent még: Infostart – Hír TV
3szek.ro - 2021.09.06.
Női szemmel (Női filmrendezők fesztiválja)
Vincze Teréz filmesztéta, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója gratulált a
szervezőknek, bevallása szerint kissé irigykedik is, hiszen Magyarországon (még) nincs efféle
kezdeményezés, ő maga is szívügyének tekinti a női alkotók munkásságának népszerűsítését.
https://www.3szek.ro/load/cikk/144059/noi-szemmel-noi-filmrendezok-fesztivalja
Magyarkurir.hu - 2021.09.06.
Egyedülálló ikongyűjteménnyel gazdagodott a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum
A gyűjteményben a magánáhítat tárgyai jelennek meg. Tanai Péter, a Pannonhalmi Főapátsági
Múzeum igazgatója magyarázata értelmében, ahogy a magyar parasztszobáknak volt egy szent
sarka, úgy Oroszországban ikonsarkokat rendeztek be. Az itt fellelhető darabokat pedig Ruzsa
György, az ELTE művészettörténeti tanszékének emeritus professzora – aki posztbizánci
művészetekkel és ikonológiával foglalkozik – módszeresen gyűjtötte az elmúlt évtizedekben.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/egyedulallo-ikongyujtemennyel-gazdagodott-pannonhalmifoapatsagi-muzeum
Vas Népe - 2021.09.07.
Hat aranyérem
A Controll Sportegyesület szervezésében az ELTE Savaria Egyetemi Központ sportcsarnoka
adott otthont az idei kickbox light-contact és kicklight felnőtt és mastera magyar bajnoki
döntőnek.
Nyomtatott megjelenés, 12. oldal
Megjelent még: vaol.hu
Index.hu - 2021.09.07.
Kötelező a maszk az ELTE-n, csoportokra osztják a hallgatókat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) járványügyi tájékoztatójából kiderül, hogy a
közösségi terekben (például tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és
szájat eltakaró maszk használata mindenkinek kötelező.
https://index.hu/belfold/2021/09/07/koronavirus-egyetemek-oktatas/
24.hu - 2021.09.07.
120 év után ismerhetjük meg Imre hadnagy elsöprő férfiszerelmét
Edward Prime-Stevenson magyarországi élményei alapján írta meg Imre: Egy emlékirat című
kisregényét, amely most, pontosan 115 évvel az első közlése után magyarul is megjelent. Soha
jobbkor. Szerette volna, ha a magányos férfiszívek megnyugvásra lelnek A hazai kiadású Imre:
Egy emlékirat legfőbb előmozdítója Bojti Zsolt, aki az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
hallgatójaként felfedezte, kikutatta, végül lefordította Edward Prime-Stevenson nálunk mindeddig
teljesen ismeretlen regényét.
https://24.hu/kultura/2021/09/07/imre-egy-emlekirat-edward-prime-stevenson-regenyhomoszexualitas/
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2021.09.07.
Miért fontos a koronavírus elleni vakcina?
A következő percekben arról beszélgetünk, hogy miért fontos a koronavírus elleni vakcina és
miért ajánlott a harmadik oltás felvétele? Tesszük ezt egyre több tapasztalat birtokában.
Kacskovics Imre immunológus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karának dékánja a vonalban.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-07_06-00-00&enddate=2021-0907_09-10-00&ch=mr1
Penzcentrum.hu - 2021.09.08.
Rengeteg iskolásnak jár szeptembertől támogatás: havi százezer is összejöhet
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hangsúlyozta, hogy ösztöndíj és pályázati
rendszerük igen összetett, különböző kari sajátosságokhoz igazodó rendszert alkot. A legtöbb
egyetemhez hasonlóan itt is alapvetően három kategóriát lehet megkülönböztetni.
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210908/rengeteg-iskolasnak-jar-szeptembertoltamogatas-havi-szazezer-is-osszejohet-1117575

