Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szombathelyi Televízió – 2021.10.12.
Designban a jövő címmel zajlott előadássorozat a Pannon Gazdasági Hálózat
szervezésében
Három egyetem és két nagyvállalat is csatlakozott a rendezvényhez. Az ELTE Savaria Egyetemi
Központ Vizuális Művészeti Tanszékének oktatói a bolhapiacról, az újrahasznosításról, és az
“abject art-ról,” vagyis a rút esztétikájáról mutattak érdekességeket a több tucatnyi érdeklődőnek.
https://www.sztv.hu/hirek/designban-a-jovo-cimmel-zajlott-eloadassorozat-a-pannongazdasagi-halozat-szervezeseben-20211012
168.hu – 2021.10.13.
Meg kell győzni az oltásszkeptikusokat
Erdei Anna, az ELTE Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára volt Fiala János
vendége a keddi Keljfeljancsiban.
https://168.hu/itthon/erdei-anna-fiala-keljfeljancsi-covid-oltas-216245
magyarkurir.hu - 2021.10.13.
Megjelent az Új Ember 2021. október 17-i száma
Az Isteni színjáték írójáról Kelemen János Széchenyi-díjas filozófus több könyvet is publikált. A
közelmúltban az ELTE Eötvös Kiadónál megjelent Dante Alighieri: Komédia I. Pokol.
Kommentár című kötetnek ő a főszerkesztője. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megjelent-az-uj-ember-2021-oktober-17-i-szama
KarcFM - Hangoló - 2021.10.13.
Átfogó együttműködés jött létre az ELTE és a Richter között
A magyar vállalatok között az egyik leginnovatívbb cégek között tartják számon a Réter Gedeon
Nyrt-t, amely ma újra bebizonyította az előrelátó gondolkodást. Átfogó együttműködésről írt
ugyanis alá megállapodást az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Az ELTE
Természettudományi Karának dékánja, Dr. Kacskovics Imre immunológus csatlakozott hozzánk
telefonon.
InfoRádió - Aréna - 2021.10.14.
Megkezdődött az unió luxemburgi bíróságán a magyar és a lengyel kormány keresetének
tárgyalása
Az Európai Bíróság, amelyik egyébként Luxemburgban működik, az gyakorlatilag egyfajta uniós
alkotmánybíróságként is működik, és ez a per gyakorlatilag azt a kérdést vizsgálja, hogy egy uniós
rendelet, az megfelel-e az uniós szabályoknak vagy sem. Ebben az értelemben ez egy ilyen kvázi
alkotmánybírósági feladata, mint az uniós bíróság ellen – mondta az adásban Kende Tamás
nemzetközi jogász, az ELTE egyetemi docense.
https://infostart.hu/kulfold/2021/10/14/kende-tamas-magyarorszag-nem-feltetlenul-baratikozegben-mozog-az-europai-birosagon
Jelen - 2021.10.14.
Katasztrófák árnyékában - Unalmas világvégére számíthatnak, kedves kollégák
Ezt tükrözte a konferencia címe is: Sorsfordító változások… – amelyek után új irányt vett a
történelem. Fónagy Zoltán, az ELTE és az MTA történésze előadásának gondolatmenete akörül
forgott, hogy a történelem során jelentkező pandémiák befolyásolták-e az emberi magatartást. A
téma kutatása leginkább külföldön jellemző, itthon a Covid miatt azonban megugrott iránta az

érdeklődés.
Nyomtatott megjelenés, 36-39. oldal
Magyar Narancs – 2021.10.14.
Átjáró
Nem csupán az Antarktisz körüli áramlási viszonyok megváltozása, de a jegesedés növekvő
albedó hatása (a napfény mind nagyobb mértékű visszaverődése) is hozzájárult ahhoz, hogy
kialakuljon az állandó jégpajzs – erre a konklúzióra jutottak magyar kutatók egy szellemes
modellkísérlet nyomán, eredményüket a Scientiﬁc Reportsban publikálták. Az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózathoz tartozó MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, a CSFK
KonkolyThege Miklós Csillagászati Intézete, a Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet, az
MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport, valamint az ELTE Általános és Alkalmazott
Földtani Tanszékének kutatói azt vizsgálták, hogy mennyiben kielégítő a 34 millió évvel ezelőtti
ún. eocén-oligocén átmenet széles körben elterjedt magyarázata.
Nyomtatott megjelenés, 7. oldal
Magyar Narancs - 2021.10.14.
Kálmán László
64 éves korában elhunyt Kálmán László nyelvész, kandidátus. Diplomáját az ELTE
Bölcsészettudományi Karán spanyol nyelv és irodalom szakon, valamint általános és alkalmazott
nyelvészet szakon szerezte.
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal
Hasonló megjelenések: Élet és Irodalom
hirado.hu - 2021.10.14.
HÖOK-demonstráció - nem engedélyezik a rektori szünetet
Nem kért egyelőre rektori szünetet az ELTE vezetőjétől az intézmény hallgatói önkormányzata,
így az ELTE rektora nem is tervez ilyet - közölte Horváth Judit PR-munkatárs.
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2021/10/14/hook-demonstracio-nem-engedelyezika-rektori-szunetet-oszod15
MTI - 2021.10.14.
Mannhercz Krisztián: megterhelő időszak vár a férfi vízilabdázókra
"Nem is feltétlenül az a megterhelő, hogy összesen három hét pihenő volt, hanem az, hogy a
koronavírus miatt eltolták az egész versenysorozatot, májusban pedig világbajnokság van, így a
teljes szezont összesűrítették" - tette hozzá a 24 éves sportoló, aki szeptember óta az ELTE
pszichológia szakának hallgatója.
Megjelent még: Hír.ma – M4sport – Origo – Nemzeti Sport – xlsport.hu – vaol.hu – nool.hu – sonline.hu –
feol.hu – beol.hu – baon.hu – kisalfold.hu – veol.hu – szoljon.hu – duol.hu – zaol.hu – kemma.hu –
delmagyar.hu – teol.hu – heol.hu – szon.hu – haon.hu – bama.hu
divany.hu - 2021.10.14.
GDP helyett itt a jólét új mérőszáma: a boldogbolygó-index
Ha minden országban úgy élnének, mint Luxemburgban, akkor 9,1 Földre lenne szükségünk,
hogy eltartson minket. A cikkben közölt eredmények 2012–2016 közötti adatokra támaszkodnak,
részletes leírás a forrásokról és a módszertanról itt található. Előreláthatólag 2021 októberében
fog frissülni új adatokkal a boldogbolygó-index. A szerző Kis Anna meteorológus, a
földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai
Tanszékének tudományos munkatársa.
https://divany.hu/szuloseg/boldog-bolygo-index/

origo.hu - 2021.10.14.
Különös dolog derült ki a kutyák intelligenciájáról
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszékén zajló kutyákkal kapcsolatos kutatások
régóta a világ élvonalába tartoznak. Most az egyetem munkatársai külföldi együttműködő
partnerekkel együtt a rangos Royal Society Open Science folyóiratban közölték legfrissebb
munkájukat, melyben bemutatják, hogy egyes különleges képességű kutyák hetente akár 12 új
játék nevét is képesek megjegyezni, és ezekre az újonnan tanult játéknevekre még több mint két
hónap elteltével is emlékeznek.
https://www.origo.hu/tudomany/20211014-minden-kutya-okos-de-egyesek-megokosabbak.html
Megjelent még: cultura.hu
Magyar Hang - 2021.10.15.
Globális lehűlés
Az idei ﬁzikai Nobel-díjat részben a klimatikus változások ﬁzikai modellezéséért adták, ami jól
mutatja, hogy a ﬁzikának milyen központi szerepe van az egész bolygó jövőjét érintő éghajlati
kérdések megválaszolásában. De az éghajlati folyamatokat a laborasztalon is lehet modellezni. Az
ELTE-n működik a régió egyetlen klimatológiai ﬁzikai laboratóriuma, amelynek eredményei épp
most kérdőjeleztek meg egy eddig általánosan elfogadott elméletet.
Nyomtatott megjelenés, 23. oldal
Vaol.hu – 2021.10.15.
Vonattal, busszal vagy telekocsival járnak dolgozni
Dr. Lenner Tibor egyetemi docens, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Központ igazgatója két évtizede jár Celldömölkről Szombathelyre dolgozni, a
napi programjától függően kocsival vagy vonattal. – Ha tervezhető napom van, tömegközlekedést
használok, ha a szokásostól eltérő feladatok vannak, vagy ki kell mennem a városból, akkor
autóval jövök - mondta az igazgató.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sokan-nem-most-kezdtek-sporolni-evek-otavonattal-telekocsival-jarnak-5386445/
Petőfi Rádió – 2021.10.15.
A delta variánssal megfertőződöttek húsz százaléka kerül kórházba
Koronavírus delta variánsával megfertőződöttek 20 százaléka kerül kórházba, 2 százaléka pedig
meghal a szövődmények miatt - mondta az ELTE Természettudományi Karának dékánja.
Kacskovics Imre a Kossuth Rádióban arról beszélt: amíg nincs megfelelő gyógyszeres kezelés a
koronavírus ellen, addig az egyetlen hatásos védekezés a védőoltás. A szakember azt tanácsolta,
hogy a sinofarmmal oltottaknak a második dózis után négy hónappal már érdemes beadatniuk a
harmadikaknak.
Megjelent még: Kossuth Rádió – M1 Híradó – Vörösmarty Rádió – Duna TV – Jazzy Rádió
24.hu - 2021.10.15.
Magyar kutatók: befolyásolható lehet az öregedés
Az ELTE és Semmelweis Egyetem kutatóinak közreműködésével jelent meg az öregedés
folyamatairól egy elemzés a rangos PLOS Computational Biology szaklapban . A kutatók számos,
nyilvános adatbázis információit elemezve azokat a sejtmechnizmusokat vizsgálták, amelyek
óvatos hangolása az öregedés molekuláris folyamatait, és ez által a biológiai életkort
befolyásolhatják.
https://24.hu/tudomany/2021/10/15/oregedes-sejtmechanizmus-befolyasolas-biologiai-eletkormagyar-kutatok/
Megjelent még: MTI – 168.hu – Webradio.hu – gyorplusz.hu – bumm.sk – vital.hu – hirklikk.hu –

InfoStart.hu – kuruc.info – alon.hu – ma.hu – Világgazdaság - behir.hu - hirado.hu - weborvos.hu - librarius.hu
- nool.hu - szoljon.hu - duol.hu - sonline.hu - feol.hu - zaol.hu - vaol.hu - kisalfold.hu - veol.hu - bama.hu baon.hu - boon.hu - beol.hu - teol.hu - heol.hu - kemma.hu - haon.hu - infonyiregyhaza.hu - infotatabanya.hu infopapa.hu - infodebrecen.hu - infoesztergom.hu - medicalonline.hu - eduline.hu – Origo – szon.hu –
delmagyar.hu – HVG – Mizumiskolc.hu – Femina.hu – Magyar Nemzet
Duna TV Almárium – 2021.10.15.
Összeállítás: Mit lehet tudni a kutyák öregedéséről?
Hogy itt voltak nálunk, jöjjenek máskor is. Hallhatták, tehát igyunk rendszeresen folyadékot, mert
akár életet is menthet. Most meg nézzünk meg egy kis összeállítást. Valószínűleg az ország
legidősebb kutyájáról. A kutyák öregedését kutatjuk négy éve. Én etológus vagyok, vagyis az
állatok viselkedését kutatom, úgyhogy engem főleg az érdekel, hogy az idősebb kutyák viselkedése
az miben különbözik a fiatalokétól – mondta Kubinyi Enikő, az ELTE Etológiai Tanszék
tudományos főmunkatársa.
https://mediaklikk.hu/video/almarium-2021-10-15-i-adas/
InfoRádió - Aréna - 2021.10.15.
Mit lehet elmondani jelenleg a cseh belpolitikai helyzetről?
Kollai István, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa és Mészáros Andor az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense volt a rádió
vendége.
https://infostart.hu/interju/2021/10/19/csehorszag-valasztas-utan-andrej-babis-egyetlenbaklovesetol-a-sullyedo-kalozokig
InfoRádió „Ötkarika” – 2021.10.15.
Olimpikonok az ELTE-n
Az InfoRádió műsorában az ELTE-s olimpikonok közül Leimeter Dórával és Siklósi Gergellyel
készült interjú.
https://infostart.hu/inforadio/otkarika/adasok/2021/10/15/az-otkarika-magazin-2021oktober-15-i-adasa
marieclaire.hu - 2021.10.15.
Amikor egy fotó a minden
Az érzékenyítő, figyelemfelhívó program a KORE (Koraszülöttekért Országos Egyesület) és a
Várkert Bazár együttműködésében valósul meg, a belépés ingyenes. „Sok mindenben úttörők
voltunk itthon, és kezdetben sokan idegenkedtek a módszereinktől – mondja dr. Kőhalmi Ferenc.
– Gyakorlatunkat azonban mára már a pszichológiai szakirodalom is kezdi visszaigazolni. Az
ELTE Affektív Pszichológia Tanszékén külön foglalkoznak azzal, hogy milyen módokon lehet
érzelmileg támogatni a koraszülöttek felépülését.
https://marieclaire.hu/magazin/2021/10/15/amikor-egy-foto-a-minden/
telepaks.net - 2021.10.15.
Neves részecskefizikus tartott előadást a gimnáziumban
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Intézetének igazgatója, illetve az Elméleti Fizikai
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a paksi gimnazistáknak a sötét anyagról és sötét
energiáról, illetve a továbbtanulási lehetőségekről beszélt. Úgy fogalmazott: furcsa belegondolni,
hogy az univerzum mindössze öt százalékát ismerjük. A kutatók úgy vélik, a sötét energia alkotja
az univerzum nagy részét. A legújabb elmélet szerint ez felelős az univerzum gyorsuló tágulásáért.
https://www.telepaks.net/2021/10/15/neves-reszecskefizikus-tartott-eloadast-a-gimnaziumban/

Kossuth Rádió - Napközben - 2021.10.15.
Mit lehet tudni a birs gyümölcsfajtákról?
Dr. Orlóczy Lászlóval, az ELTE Füvészkertjének igazgató tagjával, botanikus tanár úrral
beszélgettünk erről, hogy vannak nagyon, ugye ez alapvetően dísznövény, vannak olyan típusok,
amelyek már jobbak, de egyik sem mérgező, meg kell kóstolni az adott fajta kedves hallgatónknál,
hogy milyen ízű.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-15_09-05-00&enddate=2021-1015_11-10-00&ch=mr1
Marie Claire - 2021.10.16
Címlapokon írt történelem
Láthatóvá tenni a láthatatlant „A tömegkultúra képes normalizálni, és ezzel még tartósabbá tenni
káros előítéleteket, de az is lehetséges, hogy lebont bizonyos prekoncepciókat, legalábbis
hozzájárul a csökkentésükhöz – mondja Hermann Veronika, az ELTE Média és Kommunikáció
Tanszékének adjunktusa. – A különféle társadalmi csoportok megjelenítésének a módjaival a
médiatudomány egyik fontos részterülete foglalkozik, ezt a reprezentáció politikájának nevezzük.
Nyomtatott megjelenés, 64,65,66,67. oldal
Haon.hu – 2021.10.16.
Szakemberek tanácskoztak
A „Milyen lenne a világ iskolapszichológus nélkül?” című szakmai tanácskozást a Magyar
Pszichiátriai Társaság Óvoda- és iskolapszichológiai szekciója, az ELTE Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázisa és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete szervezte.
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/pszichologusok-gyultek-ossze-a-debreceni-dabszekhazban-5744102/
Megjelent még: Hajdú-Bihari Napló
Vaol.hu – 2021.10.16.
Megjelent a madáratlasz
Az atlasz alapját képező felmérésekben 24 Vas megyei madarász is részt vett. Dr. Gyurácz József,
az ELTE SEK főiskolai tanára, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Vas
Megyei Helyi Csoportjának elnöke szerzőként 46 faj fejezetét jegyzi.
https://www.vaol.hu/hetvege/bemutattak-a-madaratlaszt-amiben-vas-megyeiek-iskozremukodtek-5389520/
Index – 2021.10.16.
Lelki problémája van a gyereknek? Várhatja, hogy ellássák!
Az ismert szakmai szervezetek, köztük a UNICEF Magyarország, a Kék Vonal Gyermekkrízis
Alapítvány, a Bethesda Gyermekkórház, a Magyar Pszichiátriai Társaság és az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Karának (ELTE PPK) vezetői mind azt jelezték, igencsak rosszul áll ma
gyermekeink mentálhigiénés ellátása.
https://index.hu/belfold/2021/10/16/gyerek-pszichologus-pszichiater-ellatas-lelki-problemapsziches-zavar/
vaol.hu - 2021.10.16.
Kiszáradhat a Nagy-tó – Több védett állatfaj élőhelye szűnhet meg Tömördön
Gyurácz József, az ELTE SEK főiskolai tanára, a Chernel István Madártani és Természetvédelmi
Egyesület elnöke. – Most még egy 50 négyzetméteres részt borít víz, aminek a legmélyebb
pontján is alig ér térd fölé a víz. Ha ez így megy, egy hónap alatt teljesen kiszárad.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kiszaradhat-a-nagy-to-tobb-vedett-allatfaj-elohelyeszunhet-meg-tomordon-5374181/

blikk.hu - 2021.10.17.
"Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak!" - Ismerje meg közelebbről Szalóczy Pált és
Rachel Appleby-t, a metró magyar és angol hangját
HangAdók című videó sorozatunk e heti részében a Magyar Rádió és Televízió volt munkatársa,
Szalóczy Pál és az ELTE tanára, a II. János Pál pápa tér kimondásával hadilábon álló Rachel
Appleby a vendégek.
https://www.blikk.hu/blikk-tv/sztarvilag/hangadok-szaloczy-pal-rachel-appleby-metro-hangokangol-magyar/e3xkjy6
eduline.hu - 2021.10.18.
A világ topegyetemein is tarolnak az ország legjobb középiskolái
Az Eötvös József Gimnázium és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium –
holtversenyben ez a két budapesti középiskola vezeti a HVG ma megjelenő 2022-es gimnáziumi
rangsorát , amelynek harmadik helyét az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és
Gyakorló Gimnázium szerezte meg. A legjobb tíz középiskola közé csak egy vidéki fért be, de a
százas rangsorban összességében több a vidéki iskola, mint a fővárosi.
https://eduline.hu/kozoktatas/20211018_HVG_kozepiskolai_rangsor
Megjelent még: KlubRádió – Népszava - propeller.hu – Blikk - Index
feol.hu - 2021.10.18.
Emberi irányítás nélkül repül a dokkolós, önellátó drón
A 2015-ben az ELTE drónrajos kutatási sikerei re létrehozott startup, a CollMot Robotikai
Kutató-fejlesztő Kft. mostanra a hazai rendezvényeken is egyre gyakrabban látható drón
fényshow-iról lett ismert.
https://www.feol.hu/digitalia/emberi-iranyitas-nelkul-repul-a-dokkolos-onellato-dron-5367068/
Megjelent még: szoljon.hu - beol.hu - baon.hu - kisalfold.hu - zaol.hu - vaol.hu - nool.hu - duol.hu - boon.hu sonline.hu - veol.hu - bama.hu - delmagyar.hu - teol.hu - heol.hu - szon.hu - haon.hu - kemma.hu - forbes.hu –
infoter.hu - 2021.10.18.
Digitális Jólét Program – Mindenkor és mindenhol a digitális fejlesztésekért!
Ezért az ELTE szakembereinek közreműködésével egy társadalmi tudatosító kampányt
indítottunk, amelynek célját már teljesítettük is: egymillióan átfogó képet kaptak a technológiában
rejlő lehetőségekről. Az MI Kihívást mindenki térítésmentesen végezheti el. A dróntechnológia
diszruptív, a piacokat és a mindennapi életünket átalakító digitális technológia.
https://infoter.hu/cikk/digitalis-jolet-program-mindenkor-es-mindenhol-a-digitalisfejlesztesekert
ng.24.hu - 2021.10.18.
Tudományról három percben – a FameLab döntője videón
Az idei vetélkedőt Radványi Ádám elméleti evolúcióbiológus, az ELTE Természettudományi
Karának doktorandusza nyerte meg, aki a földi élet keletkezésének kulcskérdéseivel foglalkozik.
Ő képviselheti Magyarországot a FameLab idei, nemzetközi döntőjén Nagy-Britanniában.
https://ng.24.hu/tudomany/2021/10/18/tudomanyrol-harom-percben-a-famelab-dontojevideon/
M1 Híradó – 2021.10.18.
Meghaladta az egymilliót azoknak a száma, akik túl vannak itthon a harmadik
koronavírus elleni oltáson
Délelőtt meghaladta az egymilliót azoknak a száma, akik túl vannak itthon a harmadik oltáson. Ez
jó hír és kell is az erősítés, mert hétről hétre egyre több ember fertőződik meg a negyedik

hullámban, egyre többen kerülnek kórházba, főként az oltatlanok közül. Az elmúlt három napban
csaknem 3300 teszt lett pozitív és 51-en meghaltak. Az oltóanyag előkészítésével indult ez a
reggel is a kórházakban, ahogy már 10 hónapja minden nap.
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2021-10-18-i-adas-15/
Megjelent még: Kossuth Rádió – Petőfi Rádió
RTL Klub - Fókusz - 2021.10.18.
Az elmúlt húsz évben növekedett hazánkban az iskolai bántalmazásban érintett
gyermekeknek az aránya
A témáról Jármi Éva, az ELTE Pedagógiai és Pszochológiai Kar egyetemi adjunktusa nyilatkozott
(a felvételen 07:40-től)
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2021-10-18-c_12900381
Népszava – 2021.10.19.
Tüske a járványgörbén
Áprilisig is elhúzódhat a járvány, amely során akár folyamatosan négyezer körüli kórházban
ápolttal és napi hatvan halottal is lehet számolni – derül ki Vattay Gábor járványelemző, az ELTE
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetőjének prognózisából.
https://nepszava.hu/3135517_akar-aprilisig-is-elhuzodhat-a-jarvany-az-elemzo-szerint
Megjelent még: Weborvos.hu – Olkt.net - Blikk – Portfolio.hu – Index – 24.hu – Pénzcentrum – InfoStart.hu
– Femcafe.hu – Nyugat.hu – Life.hu – Ma.hu – RTL Híradó – Napi.hu – Promenad.hu – Pécs.ma –
Szeretlek Magyarország
Kisalföld - 2021.10.19.
Idén lett 105 éves a gyógytestnevelés
Az országos konferenciasorozat második állomása volt Sopron, ahol az ELTE Sporttudományi
Intézetének három oktatója a legújabb kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazhatóságát
mutatta be.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
hirek.sk - 2021.10.19.
A Rákóczi Szövetség megbecsüli a külhoni magyar pedagógusokat
A Bereczkiné dr. Záluszki Anna docens (ELTE) által vezetett gyermekirodalmi kalandozás után
Koósné Sinkó Judit mestertanár (ELTE) élményszerű mesefeldolgozásról szóló előadását
hallgathatták meg a jelenlevők, akik a hallottakat a saját intézményükben is kamatoztathatják.
https://www.hirek.sk/tajaink/a-rakoczi-szovetseg-megbecsuli-a-kulhoni-magyar-pedagogusokat
index.hu - 2021.10.19.
Horthy különböző érdekcsoportokat nyert meg különböző arcait mutatva
Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Doktori Programjának hallgatója által jegyzett mű gyorsan
előkelő helyet vívott ki magának az eladási listákon, felülmúlva a szerző két évvel korábban
úgyszintén a Jaffa Kiadónál publikált, a magyar közigazgatás és a holokauszt kapcsolatát taglaló,
Gyilkos irodák című monográfiájának sikerét.
https://index.hu/velemeny/2021/10/19/gali-mate-1921-horthy-korszak-megszilardulasapublicisztika/
eduline.hu - 2021.10.19.
Tanév közben is lehet kollégiumi helyet szerezni - mutatjuk, hogyan
Facebook-posztban hívja fel a hallgatók figyelmét az Eötvös Loránd Tudományegyetem arra,
hogy tanév közben is van lehetőség kollégiumi férőhelyhez jutni. Ehhez jelentkezni kell a
Neptunban a kollégiumi várólistára, feltölteni a szükséges igazolásokat és várni a felvételi

értesítőt.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211015_kollegium_varolista
medicalonline.hu - 2021.10.19.
Erőteljesen befolyásolják egy ország versenyképességét a humán befektetések
A gazdaság direkt ösztönzése a gazdasági elit erejét növeli, ezzel együtt nő a társadalmi
egyenlőtlenség. Ezt tapasztalhatjuk idehaza is, ám a GDP adatok ezeket a különbségeket nem
mutatják – fogalmazta meg Kaló Zoltán egészségügyi közgazdász, az ELTE
Társadalomtudományi Karának professzora az előadás kapcsán.
http://medicalonline.hu/cikk/eroteljesen_befolyasoljak_egy_orszag_versenykepesseget_a_huma
n_befektetesek
ATV Start – 2021.10.19.
Folyamatosan romlik a járványhelyzet, már itthon is aggasztóak a számok
Az ATV Start vendége volt Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi
Karának dékánja.
http://www.atv.hu/videok/video-20211019-folyamatosan-romlik-a-jarvanyhelyzet-mar-itthon-isaggasztoak-a-szamok
vehir.hu - 2021.10.19.
Együttműködés a nyelvtanulásért
Együttműködési megállapodást írt alá a Veszprémi Szakképzési Centrum és a Veszprémi
Tankerület több intézményével az Insedo Kft. és az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.
https://vehir.hu/cikk/62116-egyuttmukodes-a-nyelvtanulasert
KlubRádió - Reggeli gyors - 2021.10.19.
Megszületett az ellenzéki előválasztás végeredménye
Az eredményeket Dessewffy Tibor, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpszichológia.
Szociálpszichológiai Tanszékének vezetője segített elemezni.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-oktober-19-kedd-0600-20623
eduline.hu - 2021.10.20.
Friss rangsor jelent meg, a Semmelweis, az ELTE és a Debreceni Egyetem is a
legjobbak közé került
A Times Higher Education (THE) kedden publikálta Emerging Economies Universities Rankings
2022, a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeinek rangsorát – írja a Debreceni Egyetem
közleményében . Magyarországról összesen tizenegy felsőoktatási intézmény került fel a listára, a
legjobb eredményt a Semmelweis Egyetem (33. hely), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (150.
hely) és a Debreceni Egyetem (191. hely) érte el.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211020_THE_emerging_economies_rangsor_egyetemek

