
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
magyarmuzeumok.hu - 2021.11.02. 
“A játék fiatalít” – Beszámoló a Hetedhét Játékmúzeumban tartott Moskovszky-
konferenciáról 
Az előadók különböző tudományterületekről érkeztek, és módszertani szempontból is 
többféleképpen közelítettek a játékhoz, mint műfajhoz. Szó volt régi és új játékszerekről, örök 
játéktípusokról, játékalkalmakról, elméletről és gyakorlatról, oktatásról, élményről és 
gamifikációról. A konferencia első, délelőtti szekcióját dr. Tészabó Júlia művészettörténész, az 
ELTE Pedagógia és Pszichológiai Karának oktatója vezette. 
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-jatek-fiatalit-beszamolo-a-hetedhet-jatekmuzeumban-
tartott-moskovszky-konferenciarol 
 
Szombathelyi Televízió – 2021.11.03. 
Egész napos konferenciával várta az érdeklődőket az ELTE a magyar tudomány 
ünnepén 
Az esemény két téma köré összpontosult: Nyugat Magyarország és Burgerland 1918 és 1922 
között, valamint tanulásmódszertani innováció avagy az online tanítás és tanulás támogatása. 
https://www.sztv.hu/hirek/egesz-napos-konferenciaval-varta-az-erdeklodoket--az-elte-a-magyar-
tudomany-unnepen-20211103 
 
magyarkurir.hu - 2021.11.03. 
Megjelent az Új Ember 2021. november 7-i száma 
A Mértékadó kulturális mellékletben beszélgetést olvashatnak Nagy József Dante-kutatóval. 
Hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben adta vissza lelkét Teremtőjének Dante Alighieri, az Isteni 
színjáték írója. Nagy József filozófusnak, az ELTE BTK Olasz Tanszékének munkatársának a 
közelmúltban jelent meg Dante és Vico – Dante politikai teológiája. Fejezetek a Dante-recepció 
történetéből című könyve. 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megjelent-az-uj-ember-2021-november-7-i-szama 
 
Magyar Nemzet – 2021.11.03. 
Szúrópróbák – Nem veszít agresszivitásából a vírus 
Nem veszít agresszivitásából a koronavírus, hosszú időre itt maradhat velünk. Kacskovics Imre 
immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja a harmadik oltás fontossága 
mellett arról is szól, hogy a maszkviselés és a távolságtartás sokat segíthet. 
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2021/11/szuroprobak-nem-veszit-agresszivitasabol-a-
virus 
 
MTI - 2021.11.03. 
Átadták az ELTE Gazdaságtudományi Karának új vizsgaközpontját 
Átadták az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Gazdaságtudományi Karának új, 200 fő 
befogadóképességű - heti 10 ezer vizsga lebonyolítására alkalmas – teljesen digitalizált 
vizsgaközpontját szerdán Budapesten. 
Megjelent még: Webradio.hu – Hír.ma – Demokrata.hu – Zetapress.hu – M1 Híradó – HR Portal – 
InfoStart.hu – Petőfi Rádió 
 
168 óra - 2021.11.04. 
Ügyeskedéshez vezethet a hiány 
Ez nem racionális, tehát az emberek nem azt vásárolják, amire majd valószínűleg szükségük lesz. 
Inkább a bizonytalanságérzést próbálják kompenzálni, mert nem tudják kiszámítani, hogy 
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megvehetik-e azt, amit akarnak. Ez egy elég tartós bizonytalanságérzés – az ember nem szereti az 
ilyet –, és ilyenkor pótcselekvésként mondjuk, bevásárolnak rengeteg vécépapírt” – mondta 
Síklaki István, az ELTE Társadalomtudományi Karának szociálpszichológusa a 168 Órának. 
Nyomtatott megjelenés, 34. oldal 
Megjelent még: Pesti Hírlap 
 
168 óra - 2021.11.04. 
Válásháború 
Magyarországon 12 év feletti gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy meghallgassa őket a bíró, 14 
év felett pedig a meghallgatás kötelező. Dr. Szeibert Orsolya, az ELTE ÁJK tanára a Családi Jog 
folyóiratban megjelent tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a váltott gondoskodás 
képes csökkenteni a szülők közötti kommunikációs problémákat. Az általa hivatkozott 
tanulmányokban a megkérdezett családok és a már felnőtt gyerekek is hatékonynak tartották a 
váltott gondoskodást. 
Nyomtatott megjelenés, 38-39. oldal 
 
raketa.hu - 2021.11.04. 
Jó informatikus lenne a lányomból? 
Adjunk a csecsemő kezébe szorobánt, meséljünk lefekvéskor a gépi tanulásról a kisiskolásnak, 
szíjazzuk a számítógép elé a gimnazistánkat? Úgy tűnik, hogy ezekre nincs szükség, bár egy 
szorobánért egy épp fogzó kisbaba valószínűleg hálás lenne. Dr. Bajzáth Angéla, az ELTE 
adjunktusa és a MOME kutatója, szakértője szerint szülőként nem az a feladatunk, hogy konkrét 
ismereteket adjunk át akár a kisebbeknek, akár a nagyobbaknak. 
https://raketa.hu/jo-informatikus-lenne-a-lanyombol 
 
InnoTéka.hu – 2021.11.04. 
Megérteni a múltat és a jelent 
Az Antarktisz eljegesedésével járó ősi globális lehűlés dinamikáját modellezték újszerű módon, 
laboratóriumi kísérletek és számítógépes szimulációk együttes alkalmazásával magyar fizikusok és 
geológusok. A kutatók az ELTE Fizikai Intézetének Kármán-laboratóriumában és a 
Brandenburgi Műszaki Egyetemen folytatott kísérleteikben a Déli-óceán leegyszerűsített modelljét 
tanulmányozták. 
https://www.innoteka.hu/cikk/megerteni_a_multat_es_a_jelent.2386.html 
 
MTI - 2021.11.04. 
Új módszert dolgoztak ki a rákos és neurodegeneratív betegségek kialakulásának 
megértésére 
Az ELTE kémikusai német kutatókkal együttműködésben olyan eljárást dolgoztak ki, amely 
hatékonyan és az eddigieknél sokkal precízebben mutatja meg a fehérjék szerkezetében 
bekövetkező változásokat. 
Megjelent még: Webradio.hu – Ma.hu – InfoStart.hu - weborvos.hu – Civilhetes.net - infonyiregyhaza.hu – 
infodebrecen.hu - infotatabanya.hu - infopapa.hu - infoesztergom.hu - zaol.hu - beol.hu - vaol.hu - sonline.hu - 
duol.hu - boon.hu - szoljon.hu - baon.hu - nool.hu - feol.hu - kisalfold.hu - veol.hu - bama.hu - delmagyar.hu - 
heol.hu - teol.hu - kemma.hu - szon.hu - haon.hu – Origo – HVG – Qubit.hu  - Népszava 
 
behir.hu - 2021.11.04. 
Három nagyobb programot tervez még idén a Békéscsabai Finn-Magyar Baráti Kör 
Dr. Bereczki András docens, az ELTE Finnugor Tanszékének vezetője november 26-án tart 
előadást Békéscsabán, szintén a Kollaborban Finnországról és Észtországról. Előadásában 
különösen a két ország sikereinek történelmi és társadalmi hátterét elemzi. Bereczki András több 
mint húsz éve Észtország magyarországi tiszteletbeli konzulja is.  A docens Magyarországon az 
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egyik legjobb ismerője Finnországnak és Észtországnak. 
https://behir.hu/harom-nagyobb-programot-tervez-meg-iden-a-bekescsabai-finn-magyar-barati-
kor 
 
Mta.hu - 2021.11.04. 
Az addikciós magatartások motivációs háttere: az alkoholhasználattól a videojátékokig 
Demetrovics Zsolt klinikai szakpszichológus, addiktológus, kulturális antropológus, az MTA 
doktora, egyetemi tanár, az ELTE Pszichológiai Intézet Addiktológia Kutatócsoportjának 
vezetője előadásában elemzi az egyes motivációs dimenziók mediáló szerepét is, azt vizsgálva, 
hogy ezek milyen szerepet játszanak más meghatározó faktorok (személyiségtényezők, 
pszichológiai tünetek) szerepének a közvetítésében. 
https://mta.hu/tudomanyunnep2021/az-addikcios-magatartasok-motivacios-hattere-az-
alkoholhasznalattol-a-videojatekokig-elo-kozvetites-1800-tol-111716 
 
vital.hu - 2021.11.04. 
Komolyra fordult a klímaváltozás – a legfrissebb IPCC-klímajelentés üzenete 
A 2016 októberében életbe lépett párizsi megállapodásban kitűzött célok teljesítése 
elengedhetetlen az elkövetkező generációk védelme érdekében - mondja Bartholy Judit 
meteorológus, az MTA doktora, egyetemi tanár. Több mint három évtizede dolgozik az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékén, melynek 22 éven át vezetője volt. Jelenleg a 
Földtudományi Doktori Iskola vezetője. 
http://vital.hu/klimavaltozas-ipcc-klimajelentes 
Megjelent még: Infovilág.hu - Klubrádió 
 
Szombathelyi Televízió - 2021.11.04. 
Új otthonra talált az első Szombathelyen gyártott Góbé 
Itt látható az Auto-Aero Közlekedéstechniaki Vállalat, a Góbé repülők istállója. Innen indultak és 
akár Kubában is szárnyalhattak. Most az Elte Savaria Egyetemi központ C épületében várja 
csodálóit a levegőben a tizennégy méter fesztávolságú, kétszázhúsz kg tömegű repülő. 1982-től 
Szombathelyen gyártották ezt a típust. 
https://www.sztv.hu/hirek/uj-otthonra-talalt-az-elso-szombathelyen-gyartott-gobe-20211104 
 
Népszava – 2021.11.05. 
Ha Brecht üt Shakespeare-t, ki üti Madáchot? 
Forradalmasíthatja az irodalomról alkotott tudásunkat a Magyar Tudomány Napján Szakonyi 
Károly jelenlétében bemutatott Drámakorpusz. Segítségével olyan belső összefüggéseket 
tárhatunk fel az irodalomban, ami az oktatástól kezdve a művek színreviteléig elősegítheti 
kultúránk sokszínű értelmezését és kreatív felhasználását – írta a bemutatóra intézett levelében 
Bartus Dávid, Az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja. 
https://nepszava.hu/3136970_ha-brecht-ut-shakespeare-t-ki-uti-madachot 
 
Eduline - 2021.11.05. 
Kötelező oltás: részletes tájékoztatót tett közzé az ELTE 
Részletes tájékoztatót küldött a koronavírus elleni kötelező védőoltásról az oktatóknak, 
dolgozóknak az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ebben azt írják, a külsős óraadókat is 
kötelezik arra, hogy – ha eddig nem tették – oltassák be magukat. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20211105_ELTE_kotelezo_oltas_tajekoztato 
Megjelent még: Klubrádió – ATV Híradó – Spirit FM – Telex – 24.hu – Blikk – Mfor.hu – Index – 
Femcafe.hu – HVG – 168.hu – Hír TV – Jazzy Rádió – Femcafe.hu – Olkt.net – Fecsego.eu 
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dehir.hu - 2021.11.05. 
Könyvben mutatják be püspökladányi igazságszolgáltatás történetét 
A jogszolgáltatás története Püspökladányban című kiadványt november 4-én mutatta be a 
Debreceni Törvényszék Püspökladányban, a Dorogi Márton Művelődési Központ 
színháztermében. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke és Tóth Lajos, 
Püspökladány polgármestere megnyitó beszédét követően a törvényszék gondozásában megjelent 
legújabb kötetet Bódiné Beliznai Kinga jogtörténész, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának 
habilitált docense ajánlotta az egybegyűlteknek. 
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/konyvben-mutatjak-be-puspokladanyi-igazsagszolgaltatas-
tortenetet/2021/11/05/ 
 
profitline.hu - 2021.11.05. 
Fenntarthatóság és kríziskartellek: naprakész tapasztalatokat szerezhettek a diákok a 
GVH tanulmányi versenyén 
E témakör a közelmúltban hazánk által rendezett versenyhatósági világkonferencia során is 
kiemelt figyelmet kapott. Az idei pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatóinak 
sikerét hozta: az előző évhez hasonlóan ezúttal is a budapesti intézmény hallgatói szerezték meg 
mindhárom dobogós helyezést. Az ELTE diákjai ezzel zsinórban hatodszor nyertek a 
versenyhatóság esszékiírásán. 
https://profitline.hu/fenntarthatosag-es-kriziskartellek-naprakesz-tapasztalatokat-szerezhettek-a-
diakok-a-gvh-tanulmanyi-versenyen-428854 
Megjelent még: Trend FM  
 
Bdpst24.hu – 2021.11.05. 
Megrázó – Miért választja egy tini az öngyilkosságot? 
Felkavaró témával foglalkozik Köböl Anita podcast műsora, amelyben dr. Balázs Judit, az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai kar tanszékvezető egyetemi tanára hangsúlyozza: fontos annak 
megértése, hogy a depresszió, amely egy ilyen eset bekövetkeztének előszobája, egy ugyanolyan 
betegség, mintha a szívünknek, vagy a fogunknak lenne problémája, éppen ezért kezelni kell, és 
ne legyen az ciki, vagy stigma, ha valaki szakemberhez fordul. 
https://bdpst24.hu/megrazo-miert-valasztja-egy-tini-az-ongyilkossagot/ 
 
mindenamisopron.hu - 2021.11.05. 
Konferenciával zárult a duális képzéseket érintő projekt 
Megtartották a „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 – Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-
Magyarországi peremvidéken” című projekt (futamidő: 2017. április – 2021. október) 
zárókonferenciáját a Soproni Egyetemen 2021. október 25-én. A pályázatot a Soproni Egyetem és 
az ELTE Savaria Egyetemi Központ konzorciumi partnerségben valósította meg. 
http://mindenamisopron.hu/konferenciaval-zarult-a-dualis-kepzeseket-erinto-projekt/ 
 
Szombat.org - 2021.11.05. 
“A vészkorszak utóélete mostanság került igazán előtérbe” 
Október 19-20-án zajlott az Elválasztva a társadalomtól – A zsidó gettók Európában és 
Magyarországon elnevezésű konferencia, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ és 
Emlékgyűjtemény Közalapítvány szervezett. Ennek egyik szekciójában tartott előadást Dr. Szívós 
Erika történész, az ELTE Bölcsésztudományi Kar Történeti Intézetének kutatója, a Gazdaság- és 
Társadalomtörténeti Tanszék tanszékvezetője. A konferenciáról és a budapesti gettóról 
beszélgettünk vele. 
https://www.szombat.org/tortenelem/a-veszkorszak-utoelete-mostansag-kerult-igazan-eloterbe 
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Nógrád Megyei Hírlap - 2021.11.06. 
Könyv alakban is megjelent Bogdán Péter disszertációja  
Újabb emlékezetes, fontos epizódokkal gyarapodott az egykori bátonyterenyei – nehéz sorsú, 
úgynevezett hátrányos helyzetből kiemelkedett – Bogdán Péter pályaképe, most már joggal 
mondhatni, szakmai karrierje. Érettségi vizsgáját, felsőfokú tanulmányait követően – miközben 
számos helyen dolgozott felelős beosztásokban – végezte el az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karának Neveléstudományi Doktori Iskoláját. Megvédve disszertációját, ez év februárjától immár 
a neve előtt használhatja a dr. megjelölést. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal – Lásd még: Nool.hu 
 
divany.hu - 2021.11.06. 
5 hely, ahová feltétlenül menj el, ha szereted az irodalmat 
A Füvészkert és a regényben is leírt, szimmetrikus elrendezésű üvegház ma is létezik. Az ELTE 
tulajdonában álló kertben az év minden részében csodálatos természeti látvánnyal, izgalmas 
programokkal találkozhatunk, egy igazán üde színfolt a belváros sűrűjében. 
https://divany.hu/offline/5-hely-ahova-feltetlenul-menj-el-ha-szereted-az-irodalmat/ 
 
G7.hu - 2021.11.06. 
Pszichiáterhez vagy fát ölelni kell küldeni az ökoszorongásos kismamát? 
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán szeptemberben indult környezetvédelmi 
szakpszichológus szakirányú továbbképzés, a G7 Podcast e heti adásában Dúll Andreával, az 
ELTE PPK Ember—Környezet Tranzakció Intézetének (EKTI) igazgatójával és Varga Attilával, 
habilitált egyetemi docenssel, az intézet munkatársával ennek kapcsán a szakról és a klímaváltozás 
és a környezet pszichológiai vonatkozásairól beszélgettünk. 
https://g7.hu/podcast/20211106/pszichiaterhez-vagy-fat-olelni-kell-kuldeni-az-okoszorongasos-
kismamat/ 
 
Index – 2021.11.07. 
Nem az a kérdés, hogy eljön-e az elektromos világ vége, hanem az, hogy mikor 
Éltető csillagunk, a Nap egyben a modern civilizáció végét is jelentheti. Természetéből adódóan 
űrviharokat generál, amik kiüthetik az elektromos hálózatokat bolygókon. De mi ez, és miért 
veszélyes? Erdélyi Róbert csillagász, a Sheffieldi Egyetem Napfizikai és Űrplazma 
Kutatóközpontjának vezetője, az ELTE Csillagászati Tanszékének professzora és a Magyar 
Napfizikai Alapítvány egyik alapítója magyarázza el. 
https://index.hu/techtud/2021/11/07/napkitoresek-napviharok-uridojaras-napkutatas-erdelyi-
robert-csillagasz-professzor-interju/ 
 
telex.hu - 2021.11.07. 
Akarunk-e egyáltalán alkotmányos demokráciát? 
Ennél fontosabb azonban az, hogy az új alkotmány értékrendszere milyen társadalmi 
támogatottságnak örvend majd. Ha pedig nem lehetséges egy csapásra változtatni a politikai 
rendszeren, akkor az alkotmányos demokráciát akaróknak célszerű átgondolniuk a rövid távú 
céljaikat. A szerző Majtényi Balázs alkotmányjogász, az ELTE Politikai és Nemzetközi 
Tanulmányok Intézetének igazgatója. 
https://telex.hu/velemeny/2021/11/07/alkotmanyozas-velemeny-majtenyi-balazs-akarunk-e-
egyaltalan-alkotmanyos-demokraciat 
 
24.hu – 2021.11.07. 
Megcáfoltak egy fontos elméletet a tatárjárásról 
Batu már a nagykán halálhírének érkezése előtt eldönthette, hogy feladja Magyarország 
meghódítását. Ha esetleg érkezett is hír az uralkodó rossz egészségéről, a tatárok távozásának 
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nem ez, de nem is a kánválasztás volt a fő oka. Dr. Uhrin Dorottya történésszel, az ELTE BTK 
Középkori Történeti Tanszék egyetemi tanársegédjével beszélgettünk arról, miért nem valószínű, 
hogy a tatárok a kánválasztás miatt hagyták el Magyarországot. 
https://24.hu/tudomany/2021/11/07/tatarjaras-batu-kanvalasztas-kozepkor-tortenelem/ 
Megjelent még: Klubrádió -  
 
M1 Ma Reggel – 2021.11.07. 
Hogyan értékelhető Joe Biden eddigi elnöki tevékenysége? 
Az amerikaiaknak a többsége támogatta azt, hogy az USA ne vállaljon olyan jelentős szerepet 
Közel-keleten, mint ahogy vállalt korábban, viszont a kivonulásnak a módja az azért 
meglehetősen kérdőjeles volt, tehát eléggé kaotikus állapotok uralkodtak – erről beszélt az 
adásban Magyarics Tamás amerika-szakértő, az ELTE egyetemi tanára. 
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2021-11-07-i-adas-3/ 
 
Index - 2021.11.08. 
Újabb fekete lyukak összeolvadását érzékelte a magyar részvétellel folyó kutatás 
35 új gravitációs hullámot észlelt 2020 októbere óta a LIGO-Virgo detektorhálózat, derül ki a 
kutatásban részt vevő ELTE lapunknak eljuttatott közleményéből. A LIGO-Virgo-KAGRA 
Kollaboráció a fekete lyukak és neutroncsillagok összeolvadásainak katalógusa így már 90 
gravitációshullám jelet tartalmaz. 
https://index.hu/techtud/2021/11/08/gravitacios-hullam-ligo-virgo-kagra-uj-katalogus-fekete-
lyuk-neutron-csillag-35-uj-esemeny/ 
Megjelent még: Telex – InfoStart.hu 
 
Délvilág (Délmagyarország mutáció) – 2021.11.08. 
A Klímanócskák program az ELTE-n 
A száz legjobb pedagógiai program közé válogatta az Edison100 zsűrije a vásárhelyi Klímanócska 
projektet, majd a fenntarthatóság kategóriában a kiemelkedő nyolc közé kerültek szeptember 
második felében. A szervezők már akkor jelezték, hogy a kiválasztott programokat szeretnék 
megismertetni az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóival. 
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-klimanocskak-program-az-elte-n-8120132/ 
Megjelent még: Greendex.hu -  
 
Mérce.hu - 2021.11.08. 
Mi a baj a tanárképzéssel? 
A következőkben arról szeretnék beszélni, hogy ebben a képzési rendszerben – (az ELTE BTK 
magyar-latin tanárszakán – eltöltött négy év után, meglátásom szerint mik a legfőbb problémák a 
tanárképzéssel. A fejlesztés, átalakítás ugyanis csak ennek a kérdésnek a feltétele után lehet 
ésszerű. Fontos hangsúlyozni, hogy a jelen írásban én pusztán egy nézőpontból, a saját 
tapasztalataimon alapuló nézőpontomból fakadó következtetéseket tudom listázni. 
https://merce.hu/2021/11/08/mi-a-baj-a-tanarkepzessel/ 
 
Qubit.hu – 2021.11.08. 
Le kell számolnunk az olyan pihe-puha kifejezésekkel, mint a „zöld”, az „öko” meg a 
„bio” 
A klímatudományban használt kifejezések többsége nem teljesítette legfőbb feladatát, 
nevezetesen azt, hogy tiszta képet nyújtson az emberiséget fenyegető veszély mértékéről és 
természetéről, és ennek megfelelő válaszreakciót váltson ki – írja Forgács Bálint, az ELTE 
Kognitív Pszichológiai Tanszékének adjunktusa, akinek kutatási területe többek között a nyelv és 
a kommunikáció pszicholingvisztikai vizsgálata és a metaforikus kifejezések agyi feldolgozása. 

https://24.hu/tudomany/2021/11/07/tatarjaras-batu-kanvalasztas-kozepkor-tortenelem/
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2021-11-07-i-adas-3/
https://index.hu/techtud/2021/11/08/gravitacios-hullam-ligo-virgo-kagra-uj-katalogus-fekete-lyuk-neutron-csillag-35-uj-esemeny/
https://index.hu/techtud/2021/11/08/gravitacios-hullam-ligo-virgo-kagra-uj-katalogus-fekete-lyuk-neutron-csillag-35-uj-esemeny/
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-klimanocskak-program-az-elte-n-8120132/
https://merce.hu/2021/11/08/mi-a-baj-a-tanarkepzessel/


https://qubit.hu/2021/11/08/ha-el-akarjuk-kerulni-a-klimakatasztrofat-le-kell-szamolnunk-az-
olyan-pihe-puha-kifejezesekkel-mint-a-zold-az-oko-meg-a-bio 
 
behir.hu - 2021.11.08. 
Áder János a talajnedvesség megőrzését segítő készítményt mutatott be 
Az államfő az adásban a november végén kezdődő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó 
és Világtalálkozó magyar kiállítóinak ismertetését folytatta, felhívva a figyelmet arra is, hogy a 
rendezvényre kilátogatók a VízŐr termékkel is találkozhatnak. Vattay Antal, a Water&Soil Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, a gödöllői egyetem és az ELTE tudósainak segítségével 
fejlesztették ki folyékony terméküket, amely a talajra permetezve segít a nedvesség megőrzésében. 
https://behir.hu/ader-janos-a-talajnedvesseg-megorzeset-segito-keszitmenyt-mutatott-be 
Megjelent még: MTI –M1 Híradó – Index - elobolygonk.hu / Kék Bolygó Podcast - zaol.hu - feol.hu - baon.hu - 
vaol.hu - boon.hu - szoljon.hu - sonline.hu - veol.hu - nool.hu - duol.hu - kisalfold.hu - beol.hu - delmagyar.hu - 
heol.hu - teol.hu - haon.hu - szon.hu - kemma.hu – bama.hu – Ma.hu - budapestherald.hu - debrecensun.hu 
 
Nyugat.hu - 2021.11.08. 
Tragikus hírtelenséggel elhunyt Pünköstyné Stekovics Emília, az ELTE SEK volt 
oktatója 
Tragikus hírtelenséggel elhunyt Pünköstyné Stekovics Emília, az ELTE SEK volt oktatója A 
gyászhírt az egyetem szombathelyi Sporttudományi Intézete jelentette be. Tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Pünköstyné Stekovics Emília vagy, ahogy minden hallgató szólította Babi néni. 1976 és 
2012 között nyugdíjba vonulásáig oktatott a mindenkori szombathelyi felsőoktatási intézményben 
- írja az ELTE SEK szombathelyi Sporttudományi Intézete. 
https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_punkostyne_stekovics_emilia_elte_sek_oktato 
Megjelent még: vaol.hu 
 
KarcFM - Hangoló - 2021.11.08. 
Szükség van-e a harmadik koronavírus elleni oltás felvételére? 
Ismét felvetődött a kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik már fölvettek két oltárt, szükség van-e a 
harmadik oltásra vagy sem, és ha igen, akkor mikor és milyen fajtát érdemes beadatni. Erről 
kérdezték a rádióban Kacskovics Imre immunológust, az ELTE dékánját. 
https://karcfm.hu/musorok/hangolo/ 
 
M1 Ma Este – 2021.11.08. 
Szlovákiában a koronavírus egy új variánsa jelent meg 
Én óvatosabb voltam ennél a derűlátóbb nyilatkozatoknál, és mindig próbáltam felhívni arra a 
figyelmet, hogy ez a delta variáns ez sokkal agresszívabb, mint a tavaszi, tehát a harmadik 
hullámban támadó Alpha, vagyis a brit variáns. Kétszer olyan fertőzőképes, mint a korábbi verzió 
volt – mondta a műsorban Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK dékánja. 
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2021-11-08-i-adas-2/ 
 
RTL Klub Reggeli – 2021.11.08. 
Aggasztó adatokat mutatnak a járványmodellek, hetente duplázódik a fertőzöttek száma 
„Újfajta módon kell élnünk mondjuk a következő 10 évben, mert hogyha minden ősz és tavasz 
között 15 ezer ember meghal a koronavírussal összefüggésben, akkor az azt jelenti, hogy 5 évvel 
csökken a várható élettartamunk. Nem engedhetjük meg magunknak minden évben ezeket a 
köröket – hívta fel a figyelmet Vattay Gábor járványelemző, az ELTE Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszékének vezetője az RTL Klub műsorában. 
https://rtl.hu/rtlklub/reggeli/covid-prof-vattay-gabor-jarvanymodell-romlo-adatok 
Megjelent még: Portfolio.hu – 168.hu – ATV  
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Vas Népe - 2021.11.09.  
Angolai látogatók az egyetemen  
Angolai delegáció járt nemrégiben az ELTE Savaria Egyetemi Központban, Maria do Rosário 
Bragança Sambo felsőoktatási miniszter vezetésével. Az ELTE-n a 2021/2022-es tanév őszi 
szemeszterében 11 angolai hallgató tanul, mindegyikük Budapesten. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
 
Vas Népe - 2021.11.09.  
Megújítják a tanárképzést - Munkaerőpiaci nyomás: nagy a pedagógushiány a felső 
tagozaton  
Megújul a tanárképzés rendszere, megreformálják az eddigi gyakorlatot a munkaerőpiaci 
igényekre – a tanárhiányra – reagálva. A változásokról Lenner Tibort, az ELTE Berzsenyi Dániel 
Pedagógusképző Központ igazgatóját kérdeztük.  
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal – lásd még: vaol.hu 
 
Nyugat.hu - 2021.11.09. 
Irodalmi délután a Berzsenyi Dániel Könyvtárban 
Kedden délután már a harmadik alkalommal jelentkezett a Savaria University Press 
könyvbemutató sorozata a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A délután témája az irodalomtörténet 
és az irodalomtanítás volt, amelyet Fűzfa Balázs irodalomtörténész, az ELTE SEK docense 
vezetett fel. 
https://www.nyugat.hu/cikk/kulonleges_vendegek_kulonleges_temaival_zajlott_az 
 
Telex.hu - 2021.11.09. 
Az utcák feketék, a károk óriásiak, de mikor lesz már vége a La Palma-i 
vulkánkitörésnek? 
Most ezek a kulcskérdések és a lakosság nagyon várja már a megnyugtató választ. A 
vulkanológusok ezért követik most különösen kiemelt figyelemmel a magma mozgására, 
utánpótlására utaló jeleket. A következő hét folyamatai kulcsfontosságúak lesznek e kérdésben - 
írja Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, 
intézetigazgató, kutatócsoport-vezető (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, 
Kőzettan-Geokémiai tanszék, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport). 
https://telex.hu/tudomany/2021/11/09/la-palma-vulkankitores-mikor-lesz-vege 
Megjelent még: 24.hu – InfoStart.hu  
 
Vaol.hu - 2021.11.09. 
Angolai látogatók az egyetemen 
Angolai delegáció járt nemrégiben az ELTE Savaria Egyetemi Központban, Maria do Rosário 
Bragança Sambo felsőoktatási miniszter vezetésével. Az ELTE-n a 2021/2022-es tanév őszi 
szemeszterében 11 angolai hallgató tanul, mindegyikük Budapesten. 
https://www.vaol.hu/rovidhirek/angolai-latogatok-az-egyetemen-5457266/ 
 
ATV Egyenes beszéd – 2021.11.09. 
Visszaüthet a Fideszre Kósa elszólása? 
Az Egyenes Beszéd vendégei Antal Attila politológus, az ELTE oktatója és Deák Dániel vezető 
elemző, XXI. Század Intézet. 
http://www.atv.hu/videok/video-20211109-visszauthet-a-fideszre-kosa-elszolasa 
 
InfoStart.hu – 2021.11.09. 
Mészáros Andor a cseh kormányalakításról 
Egy hónappal a választások után november 8-án aláírták a koalíciós szerződést az új ötpárti cseh 
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kormánykoalíciót alkotó pártok vezetői. Ki lesz Csehország új miniszterelnöke? Milyen 
elképzelésekkel nyerte meg a választást? Mészáros Andort, az ELTE BTK Történeti Intézetének 
docensét kérdeztük. 
https://infostart.hu/arena/2021/11/09/meszaros-andor-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-
btk-torteneti-intezetenek-docense 
 
M1 Híradó – 2021.11.09. 
Magyarországon is felfutóban van a koronavírus-járvány negyedik hulláma  
Magyarországon is felfutóban van a járvány. Három nap alatt több mint 17 ezer ember tesztje lett 
pozitív, és 214-en vesztették életüket a szövődményekben. Szakértők szerint még mindig az 
oltatlanok vannak nagyobb veszélyben. A Delta variáns ugyanis gyorsan súlyos tüdőkárosodást 
okozhat. Kacskovics Imre immunológus professzor az M1-nek azt mondta a harmadik oltás 
mindenkinek javasolt, de a veszélyeztetett csoportok számára különösen ajánlott. 
https://mediaklikk.hu/video/hirek-2021-11-09-i-adas-3/ 
 
Nők Lapja - 2021.11.10. 
Izgága gének - Ki tehet az öregedésről?  
Pár éve látjuk azt is, hogy az ugráló gének fontos szerepet töltenek be az öregedésben, mára pedig 
az öregedési folyamat mechanizmusát is felfedezni véljük bennük — mond- a ja dr. Vellai Tibor, 
az ELTE I TTK Genetikai Tanszékének " tanszékvezető professzora. Az ugráló géneknek már a 
felfedezése is hatalmas lépésnek számított, pedig akkor még fogalmuk sem volt a kutatóknak 
arról, milyen funkciójuk lehet. 
Nyomtatott megjelenés, 62-63. oldal 
 
Vas Népe - 2021.11.10. 
Ingyenes tanfolyam indul  
KÖRKÉP A pszichológia tudományába vezet be az ELTE november 15-én induló ingyenes 
tanfolyama. Az öthetes kurzuson bárki betekintést nyerhet az emberi viselkedés és az érzelmek 
tudományos kutatásának eszköztárába. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Eduline - 2021.11.10. 
Több budapesti gimnáziumban újra kötelező a maszk és a reggeli lázmérés 
Az ELTE Radnóti Miklós Gimnázium virológussal és orvossal történt egyeztetések után már 
október 18-tól szigorította az iskolai járványügyi szabályzatát: a szájat és orrot eltakaró maszk 
viselése az iskola épületében mindenki számára kötelező, csak az étkezések idején és 
testnevelésórákon nem kell maszkot hordani. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20211109_budapesti_gimnaziumok_maszkviseles 
 
femina.hu - 2021.11.10. 
„A férfiak elhiszik, hogy a nők számára a durva szex a jó”  
Hevesi Krisztinát, az ország egyik legismertebb szexuálpszichológusát, az ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Karának adjunktusát Soós Andrea kérdezte a podcastban. 
https://femina.hu/kapcsolat/hevesi-kriszta-femina-podcast/ 
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https://infostart.hu/arena/2021/11/09/meszaros-andor-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-btk-torteneti-intezetenek-docense
https://mediaklikk.hu/video/hirek-2021-11-09-i-adas-3/
https://eduline.hu/kozoktatas/20211109_budapesti_gimnaziumok_maszkviseles
https://femina.hu/kapcsolat/hevesi-kriszta-femina-podcast/

