
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
nlc.hu - 2021.10.06. 
Tényleg okoznak függőséget a közösségi oldalak? 
Király Orsolya, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék oktatója szerint pánikot 
ugyan nem érdemes kelteni, de kontrollra mindenképpen szükség van. Az, hogy mennyire 
függünk a közösségi oldalaktól, arra több mérési skála is rendelkezésre áll, ott van például a 
Bergen Social Media Addiction Scale vagy a Social Media Disorder (SMD) elnevezésű skála. 
https://nlc.hu/eletmod/20211006/facebook-instagram-leallas-fuggoseg/ 
 
Funzine.hu – 2021.10.06. 
Ingyenes, köztéri minikoncerteknek ad otthont a Bartók Béla út 
Október 6-án, 8-án és 9-én ráadásul különleges zenei flashmobbal örvendezteti meg az iskolából 
és munkából hazafelé igyekvőket az ELTE Koncertzenekarának tagjaiból alakult Kollár 
vonósnégyes. 
https://funzine.hu/2021/10/06/goodapest/3-napon-at-minikoncerteknek-ad-otthont-a-bartok-
bela-ut-szamos-forgalmas-csomopontja/ 
 
mandiner.hu - 2021.10.06. 
Miféle borzalmas rendszert kell emberarcúvá tenni?  
Az „emberarcú szocializmus” kísérletéről, a prágai tavasz leveréséről és a magyar részvételről 
beszélgetett Szerencsés Károly történész, az ELTE tanára, és Máthé Áron történész, a NEB 
elnökhelyettese a XX. Század Intézet szervezésében. 
https://mandiner.hu/cikk/20211006_csehszlovak_kommunizmus 
 
qubit.hu - 2021.10.06. 
Hiába sok gyerek álma, hogy csillagász legyen, a magyar közoktatást hidegen hagyja az 
űrkorszak „Akik ilyen irányban érdeklődnek, azoknak a szükséges plusz tudást az iskolai 
oktatáson kívül kell megszerezni, legyen az iskolai szakkör, vagy az, hogy saját maga bújja a 
könyveket vagy az internetet. Mi ebben próbálunk segíteni” – mondta a Qubitnek Kovács József, 
az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa, aki évek óta részt 
vesz a középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyek szervezésében és feladatainak 
összeállításában. 
https://qubit.hu/2021/10/06/hiaba-sok-gyerek-alma-hogy-csillagasz-legyen-a-magyar-
kozoktatast-hidegen-hagyja-az-urkorszak 
 
Vaol.hu – 2021.10.06. 
Töretlen a lendület az SPS-nél 
A hosszú várakozás (2020 szeptemberében vették birtokba a 150 fős irodát, az épületavató pedig 
2021.szeptember 21-én zajlott) szerintük csak még értékesebbé tette az eseményt, amelyen a 
német anyavállalat vezetősége, a globális HR vezető, Szombathely polgármestere, valamint a Vas 
Megyei Iparkamara és az ELTE-SEK Német tanszéke is képviseltette magát. 
https://www.vaol.hu/pr/toretlen-a-lendulet-az-sps-nel-5358068/ 
 
Index.hu – 2021.10.06. 
Nincs itt a klímaszorongás ideje - interjú 
Dr. Radics Kornélia meteorológus 2013 novembere óta vezeti elnökként az Országos 
Meteorológiai Szolgálatot. Az 1973-ban Nagykanizsán született szakember az ELTE-n szerzett 
először meteorológus, majd csillagász diplomát. PhD-fokozatát szintén az ELTE-n, 2004-ben, A 
szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon: hazánk szélklímája, a rendelkezésre álló 
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szélenergia becslése és modellezése témájú doktori dolgozatával szerezte meg. 
https://index.hu/belfold/2021/10/06/orszagos-meteorologiai-szolgalat-omsz-radics-kornelia-
elnok-idojaras-klimavaltozas/ 
 
sarvarradio.hu - 2021.10.06. 
Arany oklevelet vehetett át a gárdonyis tanító 
A járványhelyzet miatt eddig nem kerülhetett sor a korábban odaítélt díszoklevelek átadására. 
Ezeket most vehették át a jubilálók Kondora István polgármestertől. Az ünnepségen jelen volt dr. 
Szíjártó Valéria címzetes főjegyző valamint dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek is. 
Egyik jubiláló Matócza Lenke, a Gárdonyi Géza Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa volt, 
aki ötven éve szerzett oklevelet, ezért az Eötvös Loránd Tudományegyetem arany oklevelet 
adományozott számára. 
https://www.sarvarradio.hu/arany-oklevelet-vehetett-at-a-gardonyis-tanito/ 
 
eduline.hu - 2021.10.07. 
Olyat derítettek ki az ELTE kutatói, ami megváltoztathatja a kapcsolatunkat a 
kutyánkkal 
Az ELTE etológusainak vizsgálata igazolta, hogy némely kutyák kiemelkedően sokat megértenek 
az emberi nyelvből. A kutatásban résztvevő kutyák között voltak olyanok, amelyek akár száz vagy 
még több játék nevét képesek voltak megtanulni. 
https://eduline.hu/campus_life/20211007_ELTE_szotanulo_kutyak 
Megjelent még: beol.hu – duol.hu – vaol.hu – veol.hu – szoljon.hu – baon.hu – boon.hu – sonline.hu – 
kisalfold.hu – zaol.hu – feol.hu – nool.hu – delmagyar.hu – heol.hu – teol.hu – haon.hu – szon.hu – kemma.hu 
– bama.hu – hellodelsomogy.hu – Origo – Webradio.hu – Hir.ma – Player.hu – Medicalonline.hu – 
24.hu/NatGeo – MTI – szimpatika.hu – Bors – Szabadság – Híradó.hu – Hir6.hu - 
tesztalelkemindennek.hu – Trend FM – HVG - Népszava 
 
Vas Népe - 2021.10.07. 
A lobbi módszerei a levéltári napon 
A lobbizás, érdekérvényesítés, hatalmi befolyásolás volt a téma szerdán a 38. levéltári napon, 
amelynek ezúttal a megyeháza adott helyet, mert a levéltárban nagyszabású kiállítás van éppen. A 
négy blokkba sorolt tizenkét előadás Vasvármegye négy különböző történelmi korszakából 
villantott fel érdekes eseteket. A konferencia levezető elnöki szerepét dr. habil. Kalocsai Péter, az 
ELTE SEK tanszékvezető egyetemi docense látta el. Az előadások sorát dr. Dominkovits Péter 
nyitotta meg. 
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal 
 
frisss.hu - 2021.10.07. 
Milyen külföldi hallgatónak lenni a szombathelyi egyetemen? 
Idén szeptemberben szó szerint a világ túlsó végéről is érkeztek hallgatók az ELTE szombathelyi 
karára. Mi teszi olyan vonzóvá Magyarországot a közel-keleti diákok számára? Erről 
beszélgettünk a Savaria Egyetemi Központ könyvtárában a libanoni Rawad Zeineddine-nel és a 
pakisztáni Asad Ahmed Khannal.  
https://www.frisss.hu/aktualis/milyen-kulfoldi-hallgatonak-lenni-a-szombathelyi-egyetemen 
 
index.hu - 2021.10.07. 
Az ELTE-n köszöntötték az egyetem tokiói olimpikonjait 
Ünnepélyes fogadást rendeztek csütörtök délelőtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
olimpikonjai részére. A jogi kar dísztermében rendezett eseményen az ELTE tokiói képviselőit 
köszöntötték, név szerint a paralimpiai bajnok úszót, Illés Fannit, az ezüstérmes párbajtőrözőt, 
Siklósi Gergelyt, a bronzérmes vízilabdázót, Leimeter Dórát, a negyedik helyezett úszót, Kapás 
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Boglárkát, valamint a 20. helyezett gyaloglót, Venyercsán Bencét. 
https://index.hu/sport/2021/10/07/elte-olimpikon-fogadas-illes-fanni-kapas-boglarka-leimeter-
dora-siklosi-gergely-venyercsan-bence/ 
Megjelent még: Nemzeti Sport – MTI – Alon.hu 
 
magyarnemzet.hu - 2021.10.07. 
Elhúzódó vulkánkitörés lehet La Palmán 
Várható, hogy ilyen esetben törések, repedések jelennek meg a felszínen, amelyek jelezhetik a 
hegyoldal gyengülését. Harangi Szabolcs, az ELTE TTK Kőzettan-geokémiai Tanszékének tanára 
szerint nagy szökőár miatt tehát nem kell aggódni, a vulkáni működés azonban még hosszan 
eltarthat. 
https://magyarnemzet.hu/tudomany/2021/10/elhuzodo-vulkankitores-lehet-la-palman 
 
MTI – 2021.10.07. 
A klímaváltozás dinamikájának megértését is segítheti magyar kutatók új modellje 
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó MTA-ELTE Elméleti Fizikai 
Kutatócsoport és MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport, az ELKH Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete, az ELKH 
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI), valamint az ELTE Általános és Alkalmazott 
Földtani Tanszékének kutatói azt vizsgálták, hogy mennyiben kielégítő az úgynevezett eocén-
oligocén átmenet évtizedek óta széles körben elterjedt, tankönyvekben is szereplő magyarázata. 
Megjelent még: 24.hu – Mta.hu – Origo - .info lapcsalád (6 megjelenés) – Magyar Nemzet – alternativenergia.hu 
– elobolygonk.hu – Webradio.hu – Ugytujduk.hu – Azuzlet.hu – HVG – tisztajovo.hu – InfoRádió - 
 
frisss.hu - 2021.10.07. 
A vérből mégis élet fakad - az aradi tizenhármakra emlékeztek 
Kivételes emberek voltak ők, akik mércéül szolgálnak, ha hitről, büszkeségről, bátorságról és 
magyarságról van szó - fogalmazott. Koszorúzás következett, amelynek során a városvezetés, a 
frakciók, a politikai pártok, a kormányhivatal, a megyei hivatal, katonai szervezetek, a házigazda 
iskola, az ELTE képviselői és civilek hajtottak fejet az aradi vértanúk emléke előtt. 
https://www.frisss.hu/aktualis/a-verbol-megis-elet-fakad---az-aradi-tizenharmakra-emlekeztek 
 
Nlc.hu – 2021.10.07. 
A DNS-vizsgálat nem csak az apaság megállapítására jó 
Sok személy DNS-mintáját összegyűjtve és összekötve a földrajzi, etnikai információkkal, óriási 
adatbázisok építhetők fel, amelyekből az újonnan bevont mintaadók és vizsgált személyek 
geográfiai vagy akár etnikai eredetére is lehet következtetni. Nem beszélve arról, hogy egymást 
nem ismerő rokonok is egymásra találhatnak a segítségével. És így kapcsolódunk a 
családfakutatáshoz” – nyilatkozta dr. Egyed Balázs genetikus, az ELTE TTK Genetikai 
Tanszékének adjunktusa egy interjú során. 
https://nlc.hu/szurd_ki_cikkek/20211007/dns-vizsgalat-rokonkutatas/ 
 
444.hu - 2021.10.07. 
Aki bekerül ebbe a rendszerbe, nehezen tér haza a szüleihez 
Nemcsak ők, az egész társadalom és az állam is jobban jár, hiszen egy gyerek intézményi ellátása 
sokkal többe kerül, mintha sikerül elérni, hogy a szüleivel élhessen. A siker persze nemcsak a 
családsegítőkön múlik, az egész rendszernek kellene együttműködnie, mondta Rácz Andrea, az 
ELTE Szociális Munka Tanszékének vezetője. A két szint, az alap- és a szakellátás tagjai viszont 
„nem egy nyelvet beszélnek a gyerekek sorsrendezésével kapcsolatban”. 
https://444.hu/2021/10/07/aki-bekerul-ebbe-a-rendszerbe-nehezen-ter-haza-a-szuleihez 
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M4sport.hu – 2021.10.08. 
Kapás Boglárka: ha minden jól megy, szeretnék elmenni Párizsig 
A japán fővárosban nem sikerült érmet nyernie, emiatt gyökeresen megváltoztak az elképzelései. 
"Ha éremmel jöttem volna haza, akkor nem biztos, hogy a párizsi olimpiát kitűztem volna célul, 
így viszont igen. Ha minden jól megy és bírom, akkor Párizsig szeretnék elmenni." - nyilatkozott a 
200 m pillangón világbajnok, hétszeres Európa-bajnok úszó az ELTE fogadásán. 
https://m4sport.hu/uszas/cikk/2021/10/08/kapas-boglarka-parizsig-biztosan-versenyez/ 
Megjelent még: MTI – kisalfold.hu – duol.hu – baon.hu – feol.hu – nool.hu – sonline.hu – zaol.hu – veol.hu – 
beol.hu – vaol.hu – boon.hu – szoljon.hu – origo.hu – kemma.hu – delmagyar.hu – heol.hu – teol.hu – haon.hu 
– szon.hu – Webradio.hu – bama.hu – Mandiner.hu – Ugytudjuk.hu – Nógrád Megyei Hírlap – ma.hu – 
Napló 
 
agronaplo.hu - 2021.10.08. 
A kutatók szerint csak részben igaz az állatvilágra jellemző szexuális szelekció elmélete 
„Meglepő módon az adatok elemzése után azt tapasztaltuk, hogy az anizogámia és a szexuális 
szelekció erőssége között semmiféle összefüggés nincs. Egyedül a szülői gondoskodás mértéke és 
a szexuális szelekció erőssége között találtunk kapcsolatot, tehát minél inkább jellemző egy fajra, 
hogy a nőstények gondozzák az utódokat, annál erősebb a hímek között a versengés a 
nőstényekért, és fordítva” – teszi hozzá Mokos Judit, az ELKH egyik ELTE-n működő 
kutatócsoportjában dolgozó fiatal kutató. 
https://agronaplo.hu/hirek/a-kutatok-szerint-csak-reszben-igaz-az-allatvilagra-jellemzo-
szexualis-szelekcio-elmelete 
Megjelent még: Index 
 
Magyar Nemzet – 2021.10.08. 
Nem Andrej Babiš győzelme a kérdés 
Nem az a meglepetés, hogy Andrej Babiš cseh miniszterelnök pártjának, az ANO-nak harminc 
százalék körüli a támogatottsága, hanem az, hogy húsz százalék alá csökkent – mondta lapunknak 
Mészáros Andor, az ELTE egyetemi adjunktusa azzal kapcsolatban, hogy a ma és holnap sorra 
kerülő cseh parlamenti választások várható győztese, a jobbközép–liberális kormánypárt tavasszal, 
a koronavírus-járvány kezelésének negatív megítélése miatt sokat veszített népszerűségéből. 
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/10/nem-andrej-babis-gyozelme-a-kerdes 
Megjelent még: Hirek.sk 
 
Qubit.hu - 2021.10.08. 
Már Magyarországon is egyetemi képzésen foglalkoznak a klímaszorongással 
„Létező jelenség, hogy tizenévesek szoronganak, és úgy érzik, hogy nem mernek majd gyereket 
vállalni, mert ha elolvassák a különböző klíma-előrejelzéseket, nem lehetnek biztosak abban, hogy 
az ő gyerekeik életében, tehát körülbelül 70-80 év múlva még élhető lesz ez a bolygó” – mondta 
Varga Attila, az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet (EKTI) habilitált egyetemi 
docense. 
https://qubit.hu/2021/10/08/mar-magyarorszagon-is-egyetemi-kepzesen-foglalkoznak-a-
klimaszorongassal 
Megjelent még: Greendex.hu  
 
zaol.hu - 2021.10.08. 
Kézművesség régen, ma: kiállítás nyílt Lentiben 
A kiállítás megnyitóján Drávecz Gyula, Lenti alpolgármestere emlékezett meg a kézművesség 
történetéről, majd dr. Csider Sándor főiskolai docens, az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
nyugalmazott tanára méltatta a tárlatot. 
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https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kezmuvesseg-regen-ma-kiallitas-nyilt-lentiben-
5661728/ 
 
index.hu - 2021.10.08. 
Új magyar bíró az Európai Unió Bíróságán 
Az elnökök mandátuma megújítható. Művészettörténész ügyvéd, aki oktat Csehi Zoltán 1965-ben 
született Budapesten. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1990-ben, majd Heidelbergben 
1991-ben Master of Laws diplomát szerzett. Emellett 1992-ben elvégezte az ELTE 
művészettörténeti szakát is. 
https://index.hu/kulfold/2021/10/08/uj-magyar-biro-az-europai-unio-birosagan/ 
 
magyarkurir.hu - 2021.10.08. 
Könyv jelent meg a jezsuiták magyarországi történetéről 
A könyv első, 1773-ig terjedő időszakát Fazekas István történész, az ELTE BTK tanszékvezető 
docense ismertette, aki ugyancsak szerzője a kiadványnak. Leszögezte: impozáns kiadványról van 
szó, amelynek a súlya is tekintélyes. A vállalkozás enciklopédikus igénnyel készült. A képanyag 
igen gazdag és színvonalas, rengeteg infografika, nagyon sok, csak erre a célra készült térkép 
található benne. 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/konyv-jelent-meg-jezsuitak-magyarorszagi-torteneterol 
 
infostart.hu - 2021.10.08. 
Megkezdődött a képviselőházi választás Csehországban 
Mindkét jobboldali ellenzéki koalíció preferenciái a felmérésekben 20-25 százalék között 
mozogtak. A cseh sajtó azt várja, hogy nehéz és hosszas kormányalakítási tárgyalásokra kell 
számítani. Elemzők a választásokról Valószínűleg a mostani kormánypárt, az ANO gyűjti be a 
legtöbb szavazatot - nyilatkozta az InfoRádiónak Mészáros Andor, az ELTE Történeti 
Intézetének docense. Az ANO ellenében indul egy jobboldali és egy baloldali választási koalíció is 
- tette hozzá. 
https://infostart.hu/kulfold/2021/10/08/megkezdodott-a-kepviselohazi-valasztas-
csehorszagban 
 
Index – 2021.10.09. 
Európai szinten is vastag pénztárca kell a magyar tandíjakhoz 
Azt is közli továbbá az OH, hogy valamennyi képzési szintet, munkarendet és finanszírozási 
formát figyelembe véve a legtöbb jelentkezőt – összesen 11 090 hallgatót – idén is az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem vette fel. 
https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2021/10/09/oecd-tandijak-statisztika-oktatas/ 
 
KlubRádió - 2021.10.09. 
Ugráló génektől az öregedés lassításáig 
Közel 30 éve próbáljuk genetikai tudományos alapon megérteni az öregedés folyamatát, mégis 
csak az utóbbi években jöttünk rá bizonyos összefüggésekre. Az áttörés azonban még várat 
magára. Vellai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszék tanszékvezető professzora segített megérteni, 
hogyan épül fel genomunk, és mely gének, és hogyan okozhatják az öregedést. 
https://www.klubradio.hu/hirek/ugralo-genektol-az-oregedes-lassitasaig-121390 
 
ujkor.hu - 2021.10.09. 
„70 éveseké a világ…” – A 2021. évi Modernkori Magyarország Doktorandusz 
Konferencia 
A tavaszi szemeszter helyett idén is az őszi félévben rendezte meg éves doktorandusz 
konferenciáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola 
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Modernkori Magyarország Doktori Programja. A szervezők egy kétnapos rendezvénysorozatra 
invitálták az érdeklődőket, amelyre az ELTE BTK Központi Olvasótermének Folyóiratolvasó 
termében került sor 2021. szeptember 16-án és 17-én. 
https://ujkor.hu/content/70-eveseke-a-vilag-a-2021-evi-modernkori-magyarorszag-
doktorandusz-konferencia 
 
Népszava – 2021.10.10. 
Meghalt Kálmán László 
Életének 64. évében elhunyt Kálmán László nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, tudományos 
főmunkatárs, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Elméleti nyelvészet szakcsoportjának docense. 
https://nepszava.hu/3134671_meghalt-kalman-laszlo 
Megjelent még: Klubrádió – ATV – Világgazdaság – Kossuth Rádió - 24.hu – 444.hu – Telex - Index - 
civilhetes.net - budapestkornyeke.hu – Szeged.hu – szeretlekmagyarorszag.hu – Origo – Nyugat.hu – Kultura.hu 
– Ugytudjuk.hu – 168.hu – HVG – Mandiner – Bumm.sk – Magyar Nemzet – Neokohn.hu – MTI – 
Webradio.hu – Kulturvilag.blogstar.hu – Qubit.hu – Papageno.hu – Magyar Hírlap – Híradó.hu – InfoRádió 
– Szombat.org – Propeller.hu – Budaorsiinfo.hu – Librarius.hu – Pesti Hírlap – Akibic.hu – Szabadság – 
Fidelio.hu 
 
mandiner.hu - 2021.10.10. 
„Baszjad izüt”-vita: túl sok a hipotézis Vásáry István történész szerint 
Hogy jobban és több oldalról is megvilágítsuk olvasóinknak a nyelvemlék körüli bonyodalmakat, 
felkértük Vásáry István turkológust, történészt, az ELTE professor emeritusát, az MTA rendes 
tagját, hogy mondja el véleményét az üggyel kapcsolatban. A kutató mindenekelőtt leszögezi a 
tényeket: Fehér Bence a jánoshidai tűtartó magyar olvasatát („baszjad izüt”) először 2020 
decemberében megjelent könyvében közölte (A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek 
gyűjteménye I. Budapest, 2020, 104–106. o.). 
https://mandiner.hu/cikk/20211010_vasary_istvan_nyelvtortenet 
 
M5 Novum – 2021.10.10. 
Gábor Dénes ösztöndíjat nyert az ELTE IK hallgatója 
Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat nyert az ELTE Informatikai Kar hallgatója. 
Nagy Gergely a „Robusztus kvaternió Zernike momentumok és alkalmazásuk színes képek 
elemzésére és felismerésére” című OTDK-dolgozatával érdemelte ki az elismerést, felkészítő 
tanára Németh Zsolt egyetemi tanársegéd, az ELTE IK Informatikatudományi Intézet oktatója 
volt. 
https://mediaklikk.hu/video/novum-2021-10-10-i-adas/ 
 
Metropol - 2021.10.11. 
Ahol Nemecsek az aranyhalas medencében rejtőzött 
Az ELTE Füvészkertje, amely hazánk első botanikus kertje, idén ünnepli alapításának 250. 
évfordulóját. 
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal 
 
Vas Népe - 2021.10.11. 
Piknik 
Az ELTE PPK Sporttudományi Intézet sor- és váltóversenyeket, labdás ügyességfejlesztő 
játékokat és egészségügyi mérést szervezett. Galambos Bernadett gyógyfüves foglalkozást tartott 
gyerekeknek. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
Megjelent még: Vaol.hu – frisss.hu 
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kepmas.hu - 2021.10.11. 
Paár Julianna: „Énekesnő vagyok, aki zeneterapeuta is” 
A mesterképzés végén lett számomra teljesen egyértelmű, hogy én nem pedagógiai keretek között 
szeretnék emberekkel foglalkozni, hanem egy másik utat választok. Így kerültem az ELTE 
gyógypedagógiai karára, ahol posztgraduális képzés keretein belül okleveles zeneterapeutává 
minősültem. Tehát én egy énekesnő vagyok, aki zeneterapeuta is, és zeneterapeuta, aki egyébként 
énekesnő. Ebben a kettős szakmai működésben pedig van egy harmadik alappillér: az, hogy 
édesanya vagyok. 
https://kepmas.hu/hu/enekesno-vagyok-aki-zeneterapeuta-paar-julianna-celja-osszekotni-az-
embereket-es-zenet 
 
HR Portal – 2021.10.11.  
A koronavírus-járvány három hullámának HR tapasztalatai 
A gazdasági visszaesés várható hosszát és a munkanélküliség alakulását az első szakaszban sokkal 
optimistábban becsülték meg a megkérdezettek, mint a második és a harmadik hullám idején, 
ugyanis ekkor a válság legalább 2025-ig tartó elhúzódását egyharmad feletti arányban tartották 
valószínűnek - állapította meg Csehné dr. Papp Imola egyetemi docens (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem). 
https://www.hrportal.hu/hr/a_koronavirus-jarvany_harom_hullamanak_hr_tapasztalatai-
20211011.html 
Megjelent még: uzletihirszerzes.hu 
 
RTL Klub Reggeli – 2021.10.11. 
Átadták a felújított Csillagerődöt Dél-Komáromban 
„Borhy Lászlóval kezdtük meg a munkát, aki az ELTE-nek a jelenlegi rektora, illetve néhány éve 
Bartus Dáviddal, a bölcsészettudományi kar dékánjával dolgozunk együtt, és a megnyíló Brigeti 
Örökség Látogatóközpont túl azon, hogy a múzeumnak állandó római kiállítása kerül majd 
megrendezésre egy modern látogatóbarát formában. Itt kap helyet az ELTE tudásközpontja, 
amely egy újabb távlatokat és sokkal mélyebb együttműködési lehetőséget biztosít majd a város, 
illetve intézményei között, és ezért a város kiérdemli majd az egyetemi város megnevezést.” (A 
felvételen 40:40-től.) 
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2021-10-11-c_12898787 
 
Vas Népe – 2021.10.12. 
Kiszáradhat a Nagy-tó 
A tömördi Nagy-tónak nincs folyóvízi táplálója, csak a csapadékvizek táplálják. Ez a környék 
legmélyebb pontja. Elsősorban a téli csapadékhiány és a meleg, száraz nyár hatására, mostanra 
csaknem teljesen kiszáradt – ismerteti a helyzetet dr. Gyurácz József, az ELTE SEK főiskolai 
tanára, a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke. 
Nyomtatott megjelenés, 12. oldal 
 
vaol.hu - 2021.10.12. 
Emléktornán rúgták a bőrt a tűzoltók 
Krizmanics Ferenc tűzoltó ezredes, egykori tűzoltóparancsnok és igazgatóhelyettes tiszteletére 
immáron hetedik alkalommal került megrendezésre a 2014-ben alapított kispályás labdarúgó 
emléktorna, amelyet az ELTE SEK Testnevelési és Sportcsarnokában tartottak október 10-én. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlektornan-rugtak-a-bort-a-tuzoltok-5373443/ 
 
qubit.hu - 2021.10.12. 
Mit jelent az energia-egyensúly a Földön, és van-e remény, hogy visszanyerjük? 
Az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa szerint az energiamérleg legalább 1970 óta 
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nincs egyensúlyban, vagyis a Föld éghajlati rendszere több energiát nyel el, mint amennyit 
visszaver, illetve kibocsát. „Ennek a többletnek a nagy részét az óceánok vették fel, ami már most 
drámai hatással van a tengeri ökoszisztémákra, és áttételesen arra a több százmillió emberre is 
befolyással lesz, akiknek az életfeltételeit az óceánok biztosítják.” 
https://qubit.hu/2021/10/12/mit-jelent-az-energia-egyensuly-a-foldon-es-van-e-remeny-hogy-
visszanyerjuk 
 
Kanizsa Újság – 2021.10.12. 
Büntetőjogi tanulmányok - Kötetbemutató Kehidakustányban 
Kettős kötetbemutatón ismertette prof. dr. Mezey Barna, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
prorektora, egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
tanszékvezetője a kiadványok tartalmát. 
https://kanizsaujsag.hu/hir/202110/buntetojogi-tanulmanyok-kotetbemutato-kehidakustanyban 
 
Mandiner.hu – 2021.10.12. 
Budapestről érkezett két vállalkozó Nógrád megyébe, hogy felszámolják a szegénységet 
„2010-ben létrehoztunk egy vidékfejlesztési projektekkel foglalkozó kutatóműhelyt  Agri Kulti 
néven,  ahol a fenntarthatóságot az élelmiszereken keresztül próbáljuk megközelíteni. Az ELTE-
vel együttműködve egy fenntartható vidékfejlesztés nevű kurzus keretében leginkább Nógrád 
megyében dolgoztunk és kutattunk.” 
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20211011_videk_funky_forest_szegenyseg 
 
24.hu - 2021.10.12. 
Felborítottuk a Föld energiamérlegét 
Minél előbb érjük el a nettó nulla kibocsátásokat, annál előbb fog csökkenni a légköri üvegházgáz 
koncentráció, és vele együtt a felmelegedés is – írja a Másfél fokon Pieczka Ildikó meteorológus, a 
földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. Földünk 
nap mint nap hatalmas mennyiségű energiát kap napfény formájában. A napfény körülbelül 
egyharmadát a felhők, az aeroszolok, valamint a fényes felületek, például a hó és a jég 
visszatükrözik az űrbe. 
https://24.hu/tudomany/2021/10/12/fold-energiamerleg-klimavaltozas-karosanyag-kibocsatas/ 
 
Frisss.hu – 2021.10.12. 
Egyetemen a világ másik végén 
Boutaina Dakdaki, az ELTE szombathelyi hallgatója egy idegen országba, idegen kultúrába 
csöppent bele, mikor két éve Magyarországra utazott, hogy itt folytassa tanulmányait. A 
talpraesett fiatal lány interjúnkban elmesélte, mi volt számára a legnagyobb változás, és hogyan 
sikerült beilleszkednie a szombathelyi egyetemre. 
https://www.frisss.hu/aktualis/egyetemen-a-vilag-masik-vegen 
 
Dehir.hu – 2021.10.12. 
Indul a Z-szak, az új tanárképzés 
Az ország hat egyetemén (Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Budapest-ELTE, 
Szombathely-ELTE) 2022 szeptemberétől elérhető az új, öt éves természettudomány-
környezettan tanárszak, amelyet a Z generációhoz igazodva z-szakként emlegetnek a 
szakemberek. 
https://www.dehir.hu/debrecen/a-debreceni-egyetemen-is-elinditjak-a-z-szakot-az-uj-oteves-
tanarkepzest/2021/10/12/ 
Megjelent még: Eduline – Hajdupress.hu – Haon.hu 
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Ujkor.hu – 2021.10.12. 
Rendi országgyűlések a Magyar Királyságban a 18. század elejéig 
A kötetet Rigó Balázs (PhD), az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék 
adjunktusa mutatja be cikkében. 
https://ujkor.hu/content/rendi-orszaggyulesek-a-magyar-kiralysagban-a-18-szazad-elejeig-
konyvbemutato-az-orszaghazban 
 
Világgazdaság - 2021.10.12. 
Közös projektbe fogott a Richter és az ELTE 
Hosszútávú, öt évre szóló együttműködési támogatásról állapodott meg az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen (ELTE) és a jövő gyógyszeripari szakembereinek magas szintű képzése 
iránt elkötelezett Richter Gedeon Nyrt. és a cég által 2008-ban létrehozott Richter Gedeon 
Talentum Alapítvány. 
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/kozos-projektbe-fogott-a-richter-
es-az-elte 
Megjelent még: Növekedés.hu – Napi.hu – InfoRádió – Weborvos.hu – Trend FM – Zetapress.hu – 
Pharmaonline.hu 
 
ugytudjuk.hu - 2021.10.12. 
A szombathelyi oktató, akinek Beck Zoli is sokat köszönhet 
Dr. Fűzfa Balázst nemcsak a megyében, hanem az országban is rengetegen ismerik. Az ELTE 
SEK irodalomtörténésze olyan jelenleg is alkotó írókat, költőket karolt fel, mint Szabó T. Anna, 
Dragomán György vagy a sokak által ismert és szeretett 30Y frontembere, Beck Zoli. De mi is az 
az élményközpontú irodalomoktatás? Egyáltalán fontos az, hogy a tanár és a diák is élvezze az 
órát? 
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-10-12_a-szombathelyi-oktato-akinek-beck-zoli-is-sokat-
koszonhet 
 
raketa.hu - 2021.10.13. 
Magyar kutatók kérdőjelezték meg a Darwinhoz köthető alapvető tézist az 
utódgondozásról 
A kutatás eredményét Mokos Judit, az ELKH egyik ELTE-n működő kutatócsoportjában 
dolgozó fiatal kutató a következőképp foglalta össze: „Meglepő módon az adatok elemzése után 
azt tapasztaltuk, hogy az anizogámia és a szexuális szelekció erőssége között semmiféle 
összefüggés nincs.” 
https://raketa.hu/magyar-kutatok-kerdojeleztek-meg-a-darwinhoz-kotheto-alapveto-tezist-az-
utodgondozasrol 
 
RTL Klub Házon kívül - 2021.10.12. 
Összeállítás: Mit lehetne tenni az iskolai zaklatások ellen? 
Sajnos Magyarországon nemhogy csökkenő tendenciát mutatnának az előfordulási adatok, hanem 
inkább egy enyhe növekedést mutattak az utóbbi években. Dr. Jármi Éva az ELTE PPK 
Iskolapszichológia Tanszékének adjunktusa évek óta kutatja, méri és elemzi a magyarországi 
tendenciákat. (A felvételen 15:30-tól.) 
https://www.rtlmost.hu/hazon-kivul-p_7720/hazon-kivul-2021-10-12-c_12899136 
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