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Szombathelyi Televízió - 2021.09.07. 
Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat az egészségipari fejlesztés 
érdekében 
Kilenc milliárd forintból épülhet meg az északi iparterületen az a kutatás-fejlesztési és oktatási 
központ, amelyhez nemzetközi szinten is egyedülálló egészségipari tesztkörnyezet is kapcsolódik. 
„Itt az egyetemi központban többféle tudományterület képviselteti magát: pedagógusképzés, 
pszichológia, gazdaságtudományi, gépészmérnök képzés, programtervező informatikus, sport és 
egészségfejlesztés, ezek a tudományterületek települnének be a digitális módszertani központba, 
és össze szeretnénk kapcsolni a vállalati igényeket, a lakosságot és az egyetemet.„ – mondta el 
Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa. 
https://www.sztv.hu/hirek/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-az-onkormanyzat-az-
egeszsegipari-fejlesztes-erdekeben-20210907 
 
Kisalföld.hu - 2021.09.08 
A szír pátriárkát látták vendégül Pannonhalmán 
A pátriárka, aki maga is gyűjti az ikonokat, különös érdeklődéssel tekintette meg a zömében XIX. 
századból származó különlegességeket, amelyeket dr. Ruzsa György, az ELTE Művészettörténeti 
Intézetének professor emeritusa adományozott az apátságnak. 
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szir-patriarkat-lattak-vendegul-pannonhalman-
sok-sok-foto-11346356/ 
 
MTI – 2021.09.08. 
Meteorológus: a felmelegedés még az ősz megszokott színeit is eltűntetheti 
"Bár a meleg ősznek könnyű örülni - tovább lehet nyaralást tervezni, hosszabb a vegetációs 
időszak -, a hőmérséklet emelkedésével megbomlik a természet körforgása" - olvasható Kis Anna 
meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos 
munkatársa cikkében. 
Megjelent még: hír.ma – ma.hu – dehir.hu – femina.hu – 168.hu – nyugat.hu – hirado.hu – ATV – Metropol 
– Hirek.sk – Gondola.hu – Agroinform.hu – greendex.hu – Origo – Hetek.hu - delzalapress.hu - 
mindenamieger.blogspot.com – Orientpress - .info lapcsalád – Alon.hu – Bevezetem.eu - .ittlakunk lapcsalád – 
InfoRádió - karpatinfo.net – Behir.hu – Travelo.hu - royalmagazin.hu – Berek.hu 
 
greendex.hu - 2021.09.08. 
Klímaváltozás szak indul egy új-zélandi egyetemen 
Az ELTE humánökológia mesterszaka viszont nem áll meg a klímaváltozásnál, hiszen „ az 
általunk okozott és minket is sújtó ökológiai válságnak az éghajlatváltozás nem az egyetlen 
eleme.” A humánökológia mesterképzés szakigazgatójával, Takács-Sánta Andrással készült 
interjúnk. 
https://greendex.hu/klimavaltozas-szak-indul-egy-uj-zelandi-egyetemen/ 
 
kreativ.hu - 2021.09.08. 
Polyák Gábor veszi át az ELTE Média vezetését 
Hammer Ferenc szociológus korábbi tanszékvezető docens hat éve vezette a Média és 
Kommunikáció Tanszéket, szeptember 6-án az ELTE Média Facebok-oldalán posztolt a 
váltásról. „Gábor vezetésével ősztől egy új szakkal (MA in Media and Communication) lesz 
gazdagabb a korábbi képzés az ELTE Médián, jó tucatnyi országból érkeztek diákok hozzánk, és 
egy új BA-s specializációt (Médiadizájn) is választhatnak a Komm. alapszakosok” – írta.  Dr. 
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Polyák Gábor jogász, kommunikációs szakember. 
https://kreativ.hu/cikk/polyak-gabor-veszi-at-az-elte-media-vezeteset 
 
hellovidek.hu - 2021.09.08. 
Százezrek járhatnak a diákoknak: mutatjuk, milyen támogatások jöhetnek szóba 
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. A tanulmányi 
ösztöndíjakat, a szociális ösztöndíjakat és egy harmadik kategóriát. Ez alatt a tanulmányokon 
túlmutató egyéb ösztöndíj lehetőségeket értik. 
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2021/09/08/szazezrek-jarhatnak-a-diakoknak-mutatjuk-
milyen-tamogatasok-johetnek-szoba 
 
Hír TV - 2021.09.08. 
Kacskovics Imre: Magyarországon nagy az oltási fegyelem a gyermekkori védőoltások 
tekintetében 
Az utóbbi napokban, hetekben lassan, de folyamatosan emelkedett az új fertőzöttek száma 
Magyarországon. Az okokról Kacskovics Imre immunológust, az ELTE Természettudományi 
Karának dékánját kérdezte Trombitás Kristóf a Magyarország élőben műsorunkban. 
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-magyarorszagon-nagy-az-oltasi-fegyelem-
a-gyermekkori-vedooltasok-tekinteteben-2527458 
 
Index.hu - 2021.09.08. 
A Covid miatt is pályázhatnak ösztöndíjra az egyetemisták 
Noha a jelenléti oktatásnak a többség örül, mint arról korábban beszámoltunk, egyes helyeken 
már most szigorú óvintézkedéseket vezettek be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
(ELTE) például kötelező a maszkviselés, a diákokat csoportokra osztották, és bevezették a hibrid 
oktatást. 
https://index.hu/belfold/2021/09/08/egyetem-osztondij-hallgatok-covid/ 
 
InfoRádió - Reggeli hírek 2021.09.08.  
Az ELTE-n a jelenléti oktatás mellett kötelező a maszk viselése 
Az ELTE-n a jelenléti oktatás mellett kötelező a maszk viselése, és van olyan kar, ahol 
felosztották a csoportokat, egyfajta hibrid oktatást téve ezzel lehetővé. - A cél az, hogy az ELTE-
n minél hosszabb ideig fenn tudják tartani a jelenléti oktatási rendet - mondta el az Inforádiónak 
az intézmény természettudományi karának dékánja, Kacskovics Imre immunológus professzor. 
Elhangzott még: Petőfi Rádió – Retro Rádió 
 
Kossuth Rádió - 2021.09.08. 
A koronavírusos betegek közül többnyire azok kerülnek kórházba, akik nincsenek 
beoltva, mondta Kacskovics Imre 
A koronavírus-fertőzöttek közül többségében azok kerülnek kórházba, akik nincsenek beoltva - 
figyelmeztetett az ELTE Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre megerősítette, 
jelenleg a védőoltás az egyetlen hatékony megoldás a megbetegedés ellen. A harmadik megerősítő 
oltást elsősorban az időseknek és azoknak ajánlott kérniük, akik még az év elején kapták meg a 
vakcinát. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-08_07-01-00&enddate=2021-09-
08_07-25-00&ch=mr1 
 
bekescsaba.ezalenyeg.hu - 2021.09.08. 
Interjú Stummer Jánossal, a Jobbik csabai jelöltjével 
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"Itt születtem, ide kötnek a gyökereim. Ide jártam óvodába és iskolába, hogy az érettségi után 
Budapestre menjek elvégezni az egyetemet. A diplomám megszerzése után ott kaptam állást, 
éveken keresztül tanítottam az egyetemen, ott alapítottam családot. Nagyszerű érzés volt az 
ELTE tanárának lenni, de a szívem mindig a haza szolgálata felé húzott. Politizálni kezdtem, 
2018-ban pedig országgyűlési képviselővé választottak. 
https://bekescsaba.ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/interju-stummer-janossal-a-jobbik-csabai-
jeloltjevel-88300 
 
Magyar Nemzet – 2021.09.09. 
Közel a teljes átoltottsághoz - Szinte az összes oktató és kutató felvette a vakcinát az 
ELTE-n 
Kilencvenszázalékos az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) polgárainak az átoltottsága – 
értesült a Magyar Nemzet. A védőoltás elfogadásának aránya – amely a jelenléti oktatás 
fenntarthatósága érdekében is kiemelten fontos – jelentősen meghaladja az országos átlagot. 
https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/09/kozel-a-teljes-atoltottsaghoz-az-elte 
Megjelent még: Weborvos.hu – Hírklikk.hu – Index – 444.hu – Eduline.hu – Pesti Srácok 
 
Népszava - 2021.09.09. 
Őrzik a fényt 
A neonokkal kapcsolatban 2017-ben egy kutatás is született: az ELTE könyvtár- és 
információtudományi szak több hallgatója létrehozta a Neonvadászat nevű oldalt, melyen 
dokumentálták, hogy Budapesten mely neonok tekinthetők meg és melyek tűntek el 2010 és 2016 
között. 
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal 
 
Mandiner – 2021.09.09. 
Fontos megmutatni, hogy mi is itt vagyunk 
Konzervatív értékrendű cégvezetőként küldetésemnek tekintem a politikai véleménynyilvánítást, 
mert fontos megmutatni, hogy mi is itt vagyunk. Az ELTE BTK történelem – filozófia–
muzeológia szakán végeztem, remek tanárok tanítottak, többek között Hahn István, Kosáry 
Domokos, Szabad György; ismereteimet tovább szélesítették a jogi karon végzett tanulmányok – 
mondta el az interjúban Mihalik Zsuzsa. 
Nyomtatott megjelenés, 44-47. oldal 
 
Kisalföld – 2021.09.09. 
Idősebbek is elkezdhetik - Mozgással lassítani az izomtömeg csökkenését 
A korosztály számára fontos egészség megőrzéséhez kértünk tanácsot a téma szakavatott 
ismerőjétől, a győri tanítóképzőből indult dr. Ihász Ferenctől, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem tanárától, aki a győri Fehér Miklós-akadémia 
élettani csoportjában is tevékeny részese a munkának. 
Nyomtatott megjelenés, 10. oldal 
 
Vaol.hu – 2021.09.09. 
Helyi szerző mutatta be legújabb könyvét - Nagy Angyalka egy részletet is felolvasott 
Nagy Angyalka 2019-ben végzett tanító szakon az ELTE Savaria Egyetemi Központban 
Szombathelyen, 2021-ben ugyanitt magyartanári diplomát szerzett. Jelenleg Gyöngyösfaluban 
tanít a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolában. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/helyi-szerzo-mutatta-be-legujabb-konyvet-andrasfan-
5272493/ 
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Vas Népe - 2021.09.09. 
A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át dr. Szinetár Csaba zoológus tanár  
Áder János köztársasági elnök államalapításunk ünnepe alkalmából a Magyar érdemrend 
lovagkeresztjének polgári tagozatát adományozta dr. Szinetár Csabának, az ELTE SEK Biológia 
Tanszék főiskolai tanárának a Kárpát-medence pókfaunájának kutatásában elért, nemzetközi 
szinten is kiemelkedő eredményei, kimagasló színvonalú oktatói munkája, valamint 
ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Eduline.hu - 2021.09.09. 
Ennyit kereshettek a legnépszerűbb szakok diplomáival: itt a lista a pályakezdő 
fizetésekről 
A hallgatók átlagosan 1,36 hónap után álltak munkába, 74,05%-uk pedig diplomás munkát végez. 
Pszichológia Évek óta helyet kap a legkedveltebb szakok listájában a pszichológia, ebben az 
évben 5800-an jelentkeztek erre a képzésre. Ezen a szakon a 2017/18-as tanévben 551 hallgató 
végzett, legtöbben (156-an) az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztek diplomát. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210908_legnepszerubb_szakok_fizetes 
 
Hírado.hu - 2021.09.09. 
Ritkán látott képekkel emlékezünk Máté Péterre 
A szövegíró S. Nagy így emlékezett vissza első találkozására Máté Péterrel: „Lejártam az ELTE-
be, a klubba, ahol egy idő után egy nagyon jó énekes-zongoristát fedeztem föl, aki fantasztikusan 
jól billentyűzött, és eszméletlen jól énekelte az akkori amerikai világslágereket. Úgy hívták, hogy 
Máté Péter. Odamentem hozzá és azt mondtam neki: „Milyen jól zongorázol, milyen jól énekelsz. 
Miért nem írsz zenéket és énekelsz magyarul?” 
https://hirado.hu/kultura-eletmod/zene/cikk/2021/09/08/ritkan-latott-kepekkel-emlekezunk-
mate-peterre-aki-ha-kulfoldon-szuletik-biztosan-vilagsztarra-valt-volna 
 
Rakéta.hu – 2021.09.09. 
Tanulhat a mesterséges intelligencia az állatvilágtól  
Egyes állatfajok csapatba verődve összetettebb problémákat is megoldanak – mondta Nagy Máté, 
az ELTE Biológiai Fizika Tanszék tudományos munkatársa. 
https://raketa.hu/van-meg-mit-tanulnia-a-mesterseges-intelligencianak-az-allatvilagtol 
 
24.hu - 2021.09.09. 
Néha össze-vissza beszélnek a koronavírusról a szakértők, mégis mindig igazat 
mondanak 
A tudomány már csak ilyen „Két dolog áll ilyenkor egymással szemben: a tudomány természete és 
az orvosokkal, kutatókkal szemben támasztott elvárások – mondta el a 24.hu-nak Krekó Péter 
szociálpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának docense. 
https://24.hu/tudomany/2021/09/09/koronavirus-jarvany-covid-19-vakcina-szakertok-
nyilatkozatok-josolgatas-ellentmondas/ 
 
Azonnali.hu - 2021.09.09. 
A felnőttek vélt szándékait is figyelembe veszik a kisgyerekek, amikor új szavakat 
tanulnak meg 
Ahogy arra a Közép-európai Egyetem, a CEU Azonnalinak küldött sajtóközleménye felhívja a 
figyelmet: Erre a kérdésre kereste a választ Marno Hanna, a CEU Kognitív Tudományok 
Tanszékének, illetve az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszékének kutatója legújabb 
vizsgálatában, amelyet múlt héten publikált az Amerikai Pszichológiai Társaság, és amiben a 
nyelvtanulás aktív időszakában lévő, kétéves gyerekekkel folytatott kísérleteket. 
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https://azonnali.hu/cikk/20210909_a-felnottek-velt-szandekait-is-figyelembe-veszik-a-
kisgyerekek-amikor-uj-szavakat-tanulnak-meg 
Megjelent még: Civilhetes.net 
 
itbusiness.hu - 2021.09.09. 
Magyar etikus hacker fedezte fel a monitorozó rendszer kritikus sérülékenységeit 
Az ITBUSINESS kérdésére válaszolva Matek Kamilló elmondta, hogy általános iskolás kora óta 
érdekli az IT-rendszerek biztonsága. Az ELTE-n végzett programtervező informatikusként, majd 
szabadidős hobbiját magasabb szintre vitte és elvégzett egy etikus hacker képzést. Azért a 
monitorozó rendszerek felé fordult figyelme, mert ezeket nehéz megírni jól nulláról úgy, hogy 
használhatók és biztonságosak is legyenek egyszerre. 
https://itbusiness.hu/technology/security_n/magyar-etikus-hacker-fedezte-fel-a-monitorozo-
rendszer-kritikus-serulekenysegeit 
 
Trendfm.hu - 2021.09.09. 
A munka is lehet drog egy új kutatás szerint 
A munkafüggőséget érdemes addiktológiai szempontból vizsgálni, akárcsak más függőségeket – 
említi az ELTE PPK kutatóinak friss publikációja. 
https://trendfm.hu/cimlap/a-munka-is-lehet-drog-egy-uj-kutatas-szerint-16467 
 
Szabad Föld - 2021.09.10. 
Sokat léptek előre 
Összesen tizenegy hazai egyetem került fel a listára: az első ezerbe bekerülő egyetemek közül az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem a 601–800., a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, 
a Szegedi Tudományegyetem a 801–1000. hely között szerepel a rangsorban. 
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal 
 
Szabad Föld - 2021.09.10. 
Kutyaposta 
Az ELTE etológusai új tanulmányukban a kutyák gazdáikhoz való kötődését elemezték. 
Bebizonyosodott: a kutyák pontosan ugyanúgy ragaszkodnak a gazdájukhoz, mint a gyermekek az 
anyjukhoz. 
Nyomtatott megjelenés, 30. oldal 
Megjelent még: Magyar Hírlap 
 
Vas Népe - 2021.09.10. 
A Pedagógia Mestere lett  
Az ELTE Köznevelési Bizottsága a Pedagógia Mestere címet adományozta Gerölyné Kölkedi 
Évának, aki 36 éve dolgozik a Vas megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatásban. 1985-ben kezdte a 
pályáját a Vas Megyei Pedagógiai Intézetben. 
Nyomtatott megjelenés 3. oldal 
 
Vas Népe - 2021.09.10. 
Az oltás nem feltétel 
Az ELTE Savaria Egyetemi Központ kollégiumainak nagyjából ötszáz bentlakó hallgatója közül 
sokan megkapták már az oltást, azonban az oltottságot a kollégium vezetősége nem tette a 
beköltözés feltételévé – tudtuk meg Kosdi Katalin kollégiumi vezetőtől, aki azonban hozzátette: 
sokszor hangoztatják az ott lakóknak, hogy a vírus elleni védekezés fontos eleme az oltás. 
Nyomtatott megjelenés, 1-2. oldal 
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Lakaskultura.hu - 2021.09.10. 
Különleges kiállítással ünnepli 50. születésnapját a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 
Egyesülete  
50. születésnapja alkalmából szeptember 10-12-ig gyönyörű kaktusz kiállítással készül a Magyar 
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete az ELTE Füvészkertben. A Magyar Kaktuszgyűjtők 
Országos Egyesülete idén ünnepeli megalakulásának és működésének fél évszázados fennállását. 
http://www.lakaskultura.hu/hirek/kulonleges-kaktusz-kiallitas-mkoe/ 
 
Média1.hu – 2021.09.10. 
Megmenekült az ELTE-s hallgatók rádiója, az EPER 
A Budapest – Astoria (belváros) telephelyre szóló kisközösségi rádiós pályázat győztese a szintén 
egyedül jelentkező Media Universalis Alapítvány lett, mely EPER néven működteti rádióadását. 
https://media1.hu/2021/09/10/dontott-a-mediatanacs-a-baratok-kozt-leszbikus-csokjarol-a-
radio-1-megbirsagolasarol-es-egy-budapesti-radios-frekvencia-sorsarol/ 
 
Mandiner.hu - 2021.09.10. 
Tokiói tanulságok: Kapás Boglárka 
A fájó negyedik helyek egyike Kapás Boglárkának jutott Tokióban, aki kétszáz pillangón, 
világbajnoki és két Eb aranyat hozó versenyszámában szeretett volna érmet nyerni az olimpián. A 
döntőben nem igazán látta jól a másik oldalon úszó ellenfelét, így valójában őt is meglepte, hogy 
nem nyert érmet. Az ELTE 28 éves pszichológia szakos hallgatója egy ország kedvence, s 
vélhetően nemcsak kimagasló eredményei, de kendőzetlen érzelmei miatt is. 
https://mandiner.hu/cikk/20210910_tokioi_tanulsagok_kapas_boglarka 
 
RTL Híradó – 2021.09.10. 
Hatvan százalék körül jár az átoltottság 
Magyarországon az emberek 60 százaléka oltatta be magát, miközben újra napról napra nő a 
kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak száma is. Müller Viktor biológus, az 
ELTE Természettudományi Karának dékánhelyettese szerint a második hullámhoz képest most 
kevesebb új fertőzöttre lehet számítani, viszont a súlyosabb esetek aránya magasabb lehet. 
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/21-09-10-rtl-hirado-keso-esti-kiadas-c_12893305 
A felvételen 10:57-től. 
 
Trend FM - 2021.09.10. 
A munka is lehet drog, világítottak rá az ELTE PPK kutatói 
A munka is lehet drog - világították rá az ELTE PPK kutatói. A munkafüggőséget érdemes 
addiktológiai szempontból vizsgálni, akárcsak más függőségeket - említik friss publikációjukban. 
A kutatócsoport vezetője a Trend FM-nek arról beszélt ez a szindróma is járhat megvonási 
tünetekkel, de fizikailag teljesen eltér a kábítószer vagy alkohol utóhatásaitól. 
https://trendfm.hu/musor?musor=8153&adas=41684 
 
Vaol.hu - 2021.09.10. 
Élettel telnek meg a szombathelyi egyetemi kollégiumok – Nem feltétel, de ajánlott az 
oltás a beköltözéshez 
Az ELTE Savaria Egyetemi Központ kollégiumainak nagyjából ötszáz bentlakó hallgatója közül 
sokan megkapták már az oltást, azonban az oltottságot a kollégium vezetősége nem tette a 
beköltözés feltételévé – tudtuk meg Kosdi Katalin kollégiumi vezetőtől, aki azonban hozzátette: 
sokszor hangoztatják az ott lakóknak, hogy a vírus elleni védekezés fontos eleme az oltás. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elettel-telnek-meg-az-egyetemi-kollegiumok-nem-
feltetel-de-ajanlott-az-oltas-a-bekoltozeshez-5276162/ 
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Klubrádió – 2021.09.11. 
Kőleves és Gólyavár 
Honnan kapta a nevét a Gólyavár? Az ELTE központi épületének udvarán található épületről van 
szó, amiről Kelecsényi Kristóftól hallhattunk. 
https://www.klubradio.hu/hirek/koleves-es-golyavar-120820 
 
budapestkornyeke.hu - 2021.09.11. 
Lehet, hogy kétfajta elektromos roller lesz, elkészült a KRESZ-módosítás, de még 
egyeztetnek róla 
Ambrus István, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék docense már írt az e-
rollerek meghatározásáról. Javaslata szerint az elektromos roller önálló járműkategória lenne a 
KRESZ-ben. Ő 300 W teljesítménynél húzná meg a határt, a bicikli/segédmotor kérdésében. A 
kisebbek kerékpárnak, a nagyobbak segédmotornak számítanának. 
https://budapestkornyeke.hu/lehet-hogy-ketfajta-elektromos-roller-lesz-elkeszult-a-kresz-
modositas-de-meg-egyeztetnek-rola/ 
Megjelent még: egriugyek.hu – ugytudjuk.hu 
 
innoportal.hu - 2021.09.11. 
Már működik Magyarország és Kelet-Európa első Integrált Geodinamikai Állomása 
A Badacsonytördemicen található mérőállomás jelentős szerepet játszhat a földrengéseket 
megelőző földtani folyamatok azonosításában és a globális szén-dioxid-körforgás jobb 
megértésében. Az állomás létrejöttében jelentős szerepe volt a Földfizikai és Űrtudományi 
Kutatóintézetének (FI), az intézet MTA FI Lendület Pannon LitH2Oscope Kutatócsoportjának, 
valamint az ELTE Természettudományi Kar FFI Litoszféra Fluidum Kutató Laboratóriumának. 
http://www.innoportal.hu/mar-mukodik-magyarorszag-es-kelet-europa-elso-integralt-
geodinamikai-allomasa 
 
noizz.hu - 2021.09.11. 
Öngyilkosság a szabolcsi iskolában: így lehet küzdeni a hasonló tragédiák ellen 
"A megelőzés egyik legfontosabb, első lépése, hogy eloszlassunk számos, a mentális betegséget és 
az öngyilkosságot övező tévhitet – többek között, hogy az öngyilkosság rizikóját fokozza, ha 
beszélünk róla" – mutatott Horváth Lili Olga pszichológus, az ELTE PPK Gyermekkori 
Pszichés Zavarok Kutatócsoportjának tagja. 
https://noizz.hu/most/ongyilkossag-a-szabolcsi-iskolaban-igy-lehet-kuzdeni-a-hasonlo-
tragediak-ellen/9ckyjxn 
 
ng.24.hu - 2021.09.12. 
Szerszámhasználóvá vált egy sérült kea 
A madár, mivel nincs felső csőrkávája, ezért minden nagyobb tárgyat, amit felemel (beleértve az 
élelmet is), úgy ragad meg, hogy az alsó csőrkáva és a nyelve közt fogja. A Bruce 
eszközhasználatáról készült tanulmányt a Scientific Reports tudományos folyóirat közölte, s a 
szerzők közt az ELTE fiatal kutatóját, Horváth Katát is megtaláljuk, aki tudományos kutatóútján 
találkozott az új-zélandi madárfajjal. 
https://ng.24.hu/termeszet/2021/09/12/szerszamhasznalova-valt-egy-serult-kea/ 
 
Kisalföld - 2021.09.13. 
Tanácskoztak az egyetemek vezetői 
Az eseményt prof. dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Magyar 
Rektori Konferencia elnöke nyitotta meg. – Az eseményt a centenáriumi emlékév és a valétálás, a 
selmeci hagyományokat őrző, végzősök ballagása előtti tisztelet jegyében szerveztük idén a 
jelentős egyetemi városnak számító Sopronban – mondta az elnök. 
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Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
Megjelent még: Sopronmedia.hu 
 
Vas Népe - 2021.09.13. 
Érzékenyítés 
A Szülőföld Egyesület az ELTE SEK tornacsarnokában rendezte meg a IV. Vasi Csörgőlabda 
Kupát tíz csapat részvételével, Farkas Ágnes, az MKSZ Vas megyei vezetője, olimpiai és 
világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kézilabdázó védnökségével. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
 
Rakéta.hu - 2021.09.13. 
Okos dobozzal könnyítik meg a tanárok és a diákok mindennapjait 
A Nemzetpolitikai Államtitkárság és stratégiai partnerei, köztük az ELTE TÓK által létrehozott 
projekt első és legfontosabb célkitűzése megteremteni Magyarország egyik legnagyobb digitális 
feladatbankját és módszertani támogató környezetét, az Okos Dobozt , valamint annak a tartalmi 
bővítése. 
https://raketa.hu/okos-dobozzal-konnyitik-meg-a-tanarok-es-a-diakok-mindennapjait 
 
Eduline.hu - 2021.09.13. 
Rettegnek a diákok (és a szülők) attól, hogy újra online oktatást rendelnek el 
„Ez indított arra, hogy ne hagyjuk magukra a családokat az online tanítással, a munkával, a 
háztartással. Legalább távsegítséget akartunk adni” – mondja a hvg.hu -nak Szentiványi Dóra 
pszichológus. Az iskolabezárások alatt indította az ELTE PPK Gyermekkori Pszichés Zavarok 
kutatócsoportjának vezetője szerint „főleg a lányok között akadtak, akik korábban csak 
szorongtak, ekkora viszont a pánikszerű tünetekig jutottak”. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20210913_online_iskola 
 
MTI - 2021.09.13. 
Dante-kamarakiállítás nyílik a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
Bemutatják Arany János Dante című ódáját, amelyet később (1865) a költő elküldött a firenzei 
600. évfordulós ünnepségek pályázatára. Látható lesz Gulácsy Lajos Dante találkozása 
Beatricével, valamint Paolo és Francesca című festményének nyomtatott változata. Gulácsy két 
műve a kor legjelentősebb alkotásai közé tartozik. Hangsúlyozta, hogy nemrég fedezték fel és 
2007 óta ismerheti a nagyközönség a Dante-kódexet, amelyet ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltára őriz. 
Megjelenések: Kultúra.hu – Civilhetes.net – Papageno.hu – Nool.hu – Sonline.hu – Feol.hu – zaol.hu  boon.hu 
– heol.hu – duol.hu – veol.hu – szon.hu – haon.hu – kemma.hu 
 
Kossuth Rádió – 2021.09.13. 
Önkéntes és anonim átoltottsági felmérést indított az ELTE 
A válaszadók mintegy 90 százaléka a második oltást is megkapta – mondta el Darázs Lénárd, az 
ELTE általános ügyekért felelős rektorhelyettese. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-13_06-00-00&enddate=2021-09-
13_09-10-00&ch=mr1 
 
M5 - Librettó - 2021.09.13. 
Ókori fürdőt és kincseket találtak az ELTE régészei Komáromban 
Az ókori Brigetio, azaz Komáromszőny, Magyarország egyik legjelentősebb lelőhelye, ahol a 
közelmúltban ókori fürdőt és kincseket találtak az ELTE régészével. Az ELTE régészei 
vendégünk, Bartus Dávid, az ásatásvezető régész, az intézmény dékánja. Üdvözlünk a stúdióban! 
https://mediaklikk.hu/video/libretto-2021-09-13-i-adas/ 
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Fejér Megyei Hírlap - 2021.09.14. 
A róka, a görény... 
„A róka, a görény és a menyét látszólag értelmetlenül gyilkol” – áll az ELTE Ökológiai 
alapismeretek című értekezésében. 
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal 
 
Infostart.hu - 2021.09.14. 
Magyarics Tamás: ha most lenne a választás, Trump megverné Bident 
A Black Lives Matter mozgalomnak egyértelműen kedvezőbb egy demokrata kormányzás, 
amelynek nem kívánja megnehezíteni a dolgát – mondta Magyarics Tamás külpolitikai szakértő. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára beszélt arról is, miért döntött Joe Biden az 
afganisztáni kivonulás mellett, hogyan vásárolják a szavazatokat a kongresszusban és hogy mi lesz 
a levélszavazási vita sorsa. 
https://infostart.hu/interju/2021/09/14/magyarics-tamas-ha-most-lenne-a-valasztas-trump-
megverne-bident 
Megjelent még: M1 Ma Reggel 
 
HVG - 2021.09.14. 
Eltartott kisujjal beszélgetünk a Pokolban. Mi ez, ha nem irónia? 
Hoványi Márton irodalomtudós, teológus és az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának adjunktusa 
szerint mindenféle előolvasmányok, előismeretek nélkül, önmagában az Isteni színjáték csak egy 
darabig és nem sokáig élvezhető. A költemény elbeszélője maga Dante, aki „az emberélet útjának 
felén” eltéved, és találkozik nagy példaképével a rég halott Vergiliusszal, akit Dante eszményi 
szerelme, Beatrice küldött. 
https://hvg.hu/kultura/20210914_Eltartott_kisujjal_beszelgetunk_a_Pokolban_Mi_ez_ha_nem
_ironia__700_eve_halt_meg_Dante 
 
Vaol.hu - 2021.09.15. 
Őszi programkavalkád a Víztoronynál 
Az egyesület vezetője elárulta: a jövőben az ELTE hallgatói gyakorlati tanácsokat is adnak az 
eszközök használatához. A programok ingyen látogathatók, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek. 
https://www.vaol.hu/programajanlo/mazsorettek-a-billy-mack-company-es-az-ismeros-arcok-is-
erkeznek-a-szombathelyi-viztorony-labahoz-fotok-5290568/ 
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