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Budapesti Gazdasági Egyetem 
 
 

2019. augusztus 16. 

OTS Üzleti Sajtószolgálat 

Az egyetemi kancellárok nyitottak az új kutatásfejlesztési szemléletre 
Maróth Miklós az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke, 2019. augusztus 15-én egyeztetést 

folytatott a Kancellári Klub elnökségével. A megbeszélés célja volt megkezdeni az egyeztetéseket 

az új kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) rendszerrel kapcsolatos elvárásokról, jövőbeni 

együttműködésekről. A találkozón az egyetemek képviselői kifejtették, hogy a KFI ökoszisztéma 

megújításában meghatározó szerephez jutó felsőoktatási intézmények a kancellári rendszernek 

köszönhetően ma már felkészültebben, hatékonyabban és a piaci igényeket ismerve tudják 

fogadni és felhasználni a kutatásfejlesztésre szánt pluszforrásokat, így jobban meg tudnak felelni 

az új elvárásoknak is.  

Dr. Dietz Ferenc, a Kancellári Klub elnöke hangsúlyozta: „A felsőoktatási intézmények 

gazdálkodásában bekövetkezett pozitív fordulat eredményeként hatékonyabb, versenyképesebb 

intézményrendszer működik a hazai felsőoktatási térben. A kancellári közösség egyetemeink 

részvételét a megújuló KFI ökoszisztéma új rendszerében támogatja és elősegíteni kívánja, hiszen 

elemi érdekünk a hazai gazdaság versenyképességének támogatása és innovációs központként 

való működésünk feltételeinek kialakítása.” 

http://ots.mti.hu/hirek/147334/az_egyetemi_kancellarok_nyitottak_az_uj_kutatasfejlesztesi_sze

mleletre 

 

2019. augusztus 21. 

Zalai Hírlap (9. oldal) 

A közgazdász segítő jobbot nyújt  
A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) elnöksége a társaság megalapításának 125. évfordulója 

alkalmából Közgazdász Nagydíjat adományozott dr. Csanádi Ágnes főiskolai docensnek, a 

Budapesti Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara tanszékvezetőjének, az MKT 

Zala Megyei Szervezete alelnökének, több évtizedes szakmai tevékenységének, valamint a megyei 

szervezet érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. 

 

További megjelenés: 

Zaol.hu 

 

2019. augusztus 20. 

Szinhaz.org 

Augusztus 20. – Színházi alkotók kaptak érdemkeresztet 
A köztársasági elnök megbízásából nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából ismét díjazták a 

kultúra és a tudomány hazai kiválóságait. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének 

megbízásából Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár kiemelkedő tevékenysége 

elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Dr. Komáromi 

http://ots.mti.hu/hirek/147334/az_egyetemi_kancellarok_nyitottak_az_uj_kutatasfejlesztesi_szemleletre
http://ots.mti.hu/hirek/147334/az_egyetemi_kancellarok_nyitottak_az_uj_kutatasfejlesztesi_szemleletre
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozgazdasz-nagydijat-erdemelt-ki-dr-csanadi-agnes-3237604/


  

Magyar Rektori Konferencia – Heti Felsőoktatási Sajtószemle 
2019. augusztus 21. 

. 

 

 

5 
 

Györgynek, a Radnóti Miklós Színház gazdasági igazgatójának, a Budapesti Gazdasági Egyetem 

Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügy Tanszék egyetemi docensének. 

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-hirek/2019/08/20/augusztus-20-komaromi-

gyorgy-is-erdemkeresztet-kapott/ 

 

2019. augusztus 16. 

Zalaegerszegi 7 Nap (10., 11. oldal) 

Programajánló 
Szeptember 29., vasárnap: Zalaegerszeg városi futóünnep  

Két célcsoport van: A) Akik szoktak rendszeresen futni. Nekik fizikailag kifejezetten nehéz, futót 

próbáló pályákat alakítottak ki a város adottságainak kiaknázásával. Az útvonalon csak minimális 

sík részek vannak. Meredek emelkedők és lejtők hirtelen váltogatják egymást. 

B) Akik nem szoktak rendszeresen futni, sportolni. Nekik kifejezetten könnyű pályákat alakítottak 

ki az első lépések megtételéhez. 

Családbarát esemény: futamok a legkisebbeknek. 

Amíg a szülők futnak, a gyermekeknek (3 éves kortól) ingyenes óvodát biztosítanak. 

Rendező: Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület  

Dátum és helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem, Gazdálkodási Kar 2019. szeptember 29. 

Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.  

 

2019. augusztus 14. 

Eduline.hu 

Egyetemisták, figyelem! Ezekre az ösztöndíjakra pályázhattok önköltséges képzéseken 
Nem csak az állami ösztöndíjas képzésen tanulók számára, az önköltséges szakok hallgatói is 

nyerhetnek el különböző ösztöndíjakat. Van, ahol akár a tandíj teljes összegét elengedhetik, de az 

önköltség felének visszafizetése is jellemző lehetőség. Ehhez viszont valóban a legkiválóbb 

tanulmányi eredményt kell produkálni. A BGE „Biztos Jövő Ösztöndíjának” célja is az, hogy az 

egyetem valamennyi szakán a legjobb eredményt elért nappali munkarendben tanuló hallgatói 

ösztöndíjban részesüljenek. Alapszakonként és évfolyamonként félévente legalább egy fő 100%-

os, továbbá több hallgató 50% illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjat kaphat. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20190813_osztondijak_onkoltseges_szakokon 

 

2019. augusztus 19. 

Napló (1., 3. oldal) 

Budapesti lány kapta a Miss Balaton címet 
A budapesti Balogh Eleni nyerte el idén a Miss Balaton címet. Ő lett a közönségszavazás győztese 

is és egyéves modellszerződést kapott. Az első udvarhölgy Kulin Brigitta, aki a közönségszavazás 

harmadik helyezettje, a második udvarhölgynek Lakatos Annabellát választotta a zsűri.  

Balogh Eleni idén érettségizett és a Budapesti Gazdasági Egyetemen folytatja tanulmányait, ahol 

kereskedelmet és marketinget tanul majd, angolul beszél. Eleni a modellkedést hobbijának is 

tekinti, a későbbiekben egy vállalkozásban a számára álommunkában szeretne dolgozni, de erről 

még nem szeretne beszélni. A fiatal lány életét a jövőben is Magyarországon képzeli el. 

További megjelenés: Veol.hu 

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-hirek/2019/08/20/augusztus-20-komaromi-gyorgy-is-erdemkeresztet-kapott/
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-hirek/2019/08/20/augusztus-20-komaromi-gyorgy-is-erdemkeresztet-kapott/
http://eduline.hu/felsooktatas/20190813_osztondijak_onkoltseges_szakokon
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-budapesti-balogh-eleni-lett-miss-balaton-3030793/
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 
 
http://eduline.hu/ 

2018. augusztus 16. 

Itt a friss világrangsor: öt magyar egyetem került a legjobb ezer közé 
Az ELTE-t az 501-600., a Szegedi Tudományegyetemet a 601-700., a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemet a 801-900., a Semmelweis Egyetemet és a Debreceni Egyetemet 

pedig a 901-1000. kategóriába sorolták az ARWU-rangsor készítői. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20190815_ARWUrangsor 

További megjelenés: 

https://www.hrportal.hu/hr/5-magyar-egyetem-kerult-a-legjobb-1000-koze-

20190816.html 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/debreceni-egyetem-ismet-a-legjobb-ezer-kozott-

3483016/ 

https://nlc.hu/eletmod/20190816/arwu-rangsor-legjobb-egyetem/ 

http://eletmod.transindex.ro/?hir=24063 

 

https://www.kormany.hu 

2019. augusztus 16. 

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést 
adott át: 
dr. Seidl Ágoston vegyészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

címzetes egyetemi docensének, a Magyarádi Kft. ügyvezetőjének, a Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete volt főtitkárának; 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-gulyas-

gergely-augusztus-20-alkalmabol 

 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ 

2019. augusztus 16. 

Fodor Zsóka megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét 
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést 

vehetett át: 

Dr. Majzik István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettes 

egyetemi docense, 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/fodor-zsoka-megkapta-a-magyar-erdemrend-

lovagkeresztjet/2/ 

További megjelenés: 

https://contextus.hu/allami-kituntetesek-dijak-2019-magdi-anyus-lovagkereszt/ 

 

 

 

http://eduline.hu/
http://eduline.hu/felsooktatas/20190815_ARWUrangsor
https://www.hrportal.hu/hr/5-magyar-egyetem-kerult-a-legjobb-1000-koze-20190816.html
https://www.hrportal.hu/hr/5-magyar-egyetem-kerult-a-legjobb-1000-koze-20190816.html
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/debreceni-egyetem-ismet-a-legjobb-ezer-kozott-3483016/
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/debreceni-egyetem-ismet-a-legjobb-ezer-kozott-3483016/
https://nlc.hu/eletmod/20190816/arwu-rangsor-legjobb-egyetem/
http://eletmod.transindex.ro/?hir=24063
https://www.kormany.hu/
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-gulyas-gergely-augusztus-20-alkalmabol
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-gulyas-gergely-augusztus-20-alkalmabol
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/fodor-zsoka-megkapta-a-magyar-erdemrend-lovagkeresztjet/2/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/fodor-zsoka-megkapta-a-magyar-erdemrend-lovagkeresztjet/2/
https://contextus.hu/allami-kituntetesek-dijak-2019-magdi-anyus-lovagkereszt/
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https://infostart.hu 

2019. augusztus 20. 

Itt a napelemes áttörés - és az apróbetűs részek 
Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméletet arra, hogyan lehetne hatékonyan 

felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát, azt fénnyé alakítani, majd energiát termelni vele. 

Ezzel elméletben a mostani 20-ról 80 százalékra lehetne emelni a napelemek hatékonyságát. 

Mizsei János villamosmérnök, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének vezetője, egyetemi 

tanár az InfoRádiónak elmondta: a kutatás gyakorlati megvalósíthatósága még nem bizonyított, és 

problémát jelenthet, hogy olyan drága lenne az új technológia, amit a kinyert többletenergia ára 

nem fedezne. 

https://infostart.hu/tudomany/2019/08/20/itt-a-napelemes-attores-es-az-aprobetus-reszek 

 

 

 

 

 

 

 

https://infostart.hu/
https://infostart.hu/tudomany/2019/08/20/itt-a-napelemes-attores-es-az-aprobetus-reszek
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Debreceni Egyetem 
 

 

hajdupress.hu – 2019.08.15. 

A legjobb 1000 egyetem között a debreceni 
Megőrizve tavalyi helyét, ismét a legjobb ezer egyetem közé került a Sanghaj-rangsorként ismert 

Academic Ranking of World Universities világranglistán a Debreceni Egyetem. A kínai rangsor a 

tudományos eredmények és a megjelenő publikációk alapján vizsgálja az intézményeket. 

http://www.hajdupress.hu/cikk/a-legjobb-1000-egyetem-kozott-a-debreceni 

 

M1 Ma délután – 2019.08.14. 

Világújdonságnak számító hallásjavító implantátumot kapott két kisgyerek a Debreceni 
Egyetemen 
Két kisgyermek nyerte vissza hallását egy világszínvonalú orvosi beavatkozásnak köszönhetően a 

Debreceni Egyetemen. A magyar és lengyel orvosokból álló csapat a kis betegeknek olyan 

hallásjavító implantátumot ültetett be, amelyet korábban Magyarországon még nem használtak. A 

készülékek kicsik és tartós anyagból készültek, így a gyermekek még zajos környezetben is jól 

hallanak. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2019-08-14-i-adas/ 

 

magyarmezogazdasag.hu – 2019.08.14. 

Bánáti Diána egyetemi tanár személyében július 1-je óta új dékán irányítja a Debreceni 
Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karát.  
Határozott, céltudatos, ami a nyilatkozatából is kiderül, a legritkább esetben fogalmazza meg a 

terveit feltételes módban. Kívülről jött ide, de nem ismeretlen hely számára Debrecen. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2019/08/14/messzirol-jott-messzire-lat 

 

vg.hu – 2019.08.15. 

Megnyílt a Farmer Expo Debrecenben 
Háromszáz kiállító részvételével megnyílt Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és 

élelmiszeripari szakkiállítása, a Farmer Expo csütörtökön Debrecenben. Az egyetem 

Böszörményi úti campusán rendezett kiállításon Nagy István agrárminiszter az öntözésfejlesztés 

szükségességéről beszélt, amelyet nem csak a gazdák, de minden magyar állampolgár érdekének 

nevezett.  

https://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/megnyilt-a-farmer-expo-debrecenben-1692664/ 

 

szon.hu – 2019.08.14. 

Nyírbátorba viszik a mérnökképzést 
– A Debreceni Egyetemet bevonva a jövő év elejétől Nyírbátorban beindulhat az egyetemi szintű 

mérnökképzés, keresztféléves formában, levelező tagozaton – tudta meg lapunk Máté Antaltól. 

Nyírbátor polgármestere hozzátette: ha lesz elég jelentkező és kapacitás, akkor az agrár- és a 

közgazdászképzés is képbe kerülhet. 

https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyirbatorba-viszik-a-mernokkepzest-3318373/ 

http://www.hajdupress.hu/cikk/a-legjobb-1000-egyetem-kozott-a-debreceni
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2019-08-14-i-adas/
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/08/14/messzirol-jott-messzire-lat
https://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/megnyilt-a-farmer-expo-debrecenben-1692664/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyirbatorba-viszik-a-mernokkepzest-3318373/
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civishir.hu – 2019.08.16. 

Kitüntetéseső hullott a debreceniekre 
Lovagkeresztet és a tisztikeresztet is kaptak az egyetem eminensei. Az államalapítás ünnepe, 

augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át KáslerMiklós, az emberi erőforrások 

minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 

pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban. 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2019/08/kituntetes-eso-hullott-debrecenre 

 

lokal.hu – 2019.08.15. 

Életmentés a harctéren 
Hogyan lássa el sérült bajtársát egy katona a harctéren, gázálarcban vagy éjjellátó használatával? 

Erre készítették fel a Magyar Honvédség katonáit a Debreceni Egyetem szakemberei az Interaktív 

Orvosi Gyakorlati Központban tartott harctéri sérültellátó tréningen. 

https://www.lokal.hu/2019-08-eletmentes-a-harcteren/ 

 

weborvos.hu – 2019.08.21. 

A DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára költözött az 
Anyatejgyűjtő Állomás 
A változtatást leginkább az indokolta, hogy ebben az intézményben használják fel a begyűjtött 

anyatej jelentős részét.  A klinika még korszerűbb és biztonságosabb körülményeket biztosít az 

állomás számára. 

https://weborvos.hu/regionalis_hirek/atkoltozott-a-klinikara-az-anyatejgyujto-allomas-253966 

 

debreceninap.hu – 2019.08.15. 

Változik a betegelőjegyzés telefonszáma a DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 
Augusztustól új telefonszámokon kérhetnek időpontot a betegek a Debreceni Egyetem Klinikai 

Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika járóbeteg szakrendeléseire, terhesambulanciájára és 

a genetikai tanácsadásra. 

http://www.debreceninap.hu/helyi/2019/08/15/valtozik-a-betegelojegyzes-telefonszama-a-

dekk-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinikan/ 

 

eduline.hu – 2019.08.19. 

Különleges fényanimáció a Debreceni Egyetem főépületén 
Különleges, 3D-s fényanimációt vetített a Limelight Limelight Projection Mapping nemzetközi 

fényművészeti csoport a Debreceni Egyetem épületére a Fények éjszakái rendezvényen augusztus 

17-én este. 

http://eduline.hu/campus_life/20190819_Debreceni_Egyetem_fenyfestes 

 

dehir.hu – 2019.08.20. 

A Unibike is főszereplő volt a reggeli karneváli kétkerekű menetben – videóval 
A virágkarnevál a hagyományokhoz híven idén is kerékpáros felvonulással kezdődött. Ezen részt 

vettek a Debreceni Egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói is. 

http://www.dehir.hu/debrecen/a-unibike-is-foszereplo-volt-a-reggeli-karnevali-ketkereku-

menetben/2019/08/20/ 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2019/08/kituntetes-eso-hullott-debrecenre
https://www.lokal.hu/2019-08-eletmentes-a-harcteren/
https://weborvos.hu/regionalis_hirek/atkoltozott-a-klinikara-az-anyatejgyujto-allomas-253966
http://www.debreceninap.hu/helyi/2019/08/15/valtozik-a-betegelojegyzes-telefonszama-a-dekk-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinikan/
http://www.debreceninap.hu/helyi/2019/08/15/valtozik-a-betegelojegyzes-telefonszama-a-dekk-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinikan/
http://eduline.hu/campus_life/20190819_Debreceni_Egyetem_fenyfestes
http://www.dehir.hu/debrecen/a-unibike-is-foszereplo-volt-a-reggeli-karnevali-ketkereku-menetben/2019/08/20/
http://www.dehir.hu/debrecen/a-unibike-is-foszereplo-volt-a-reggeli-karnevali-ketkereku-menetben/2019/08/20/
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octogon.hu – 2019.08.19. 

Ember, jóga, természet és építészet viszonyait vizsgálja Horváth Anett (DE MK) 
diplomaterve. 
„Az emberiség szorosan kötődik a természethez, annak ellenére, hogy manapság egyre kevesebb 

időt töltünk ott. Az a rengeteg inger, ami ér minket az épített környezetben, nem hagyja 

megpihenni az elménket. Ha ebből időnként kilépünk, akkor képes az regenerálódni, aminek 

hatására koncentrációs képességünk javul és csökkenek a stressz köztudottan káros hatásai” – 

vezeti fel Horváth Anett a Debreceni Egyetem Műszaki Karán írt MSc diplomatervét. 

https://www.octogon.hu/epiteszet/jogafurdo-debrecen-mellett/ 

 

Alföld TV, Este7 – 2019.08.15. 

Fókuszban a gitár a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán  
Egyéni képzéseken és kamarazenei órákon vehetnek részt, kipróbálhatják magukat zenekarban, 

valamint indulhatnak egyfordulós gitárversenyen a Klasszikus Gitárosok Debreceni 

Találkozójának résztvevői. Az augusztus 8-a és 17-e között tartó fesztiválra ebben az évben is az 

ország számos településéről érkeztek diákok. 

https://www.youtube.com/watch?v=CdeDxX7rWtI 

 

nb1.hu – 2019.08.19. 

Összecsapott Kondás Elemér és Várhidi Péter csapata - helyszíni riport 
Az NB III-ban a harmadik fordulót rendezték meg vasárnap. A játéknap egyik legérdekesebb 

meccsének a DEAC-Ózd összecsapás ígérkezett, mivel a hazaiakat Kondás Elemér, a vendégeket 

pedig Várhidi Péter irányítja. 

https://nb1.hu/hazai-labdarugas/osszecsapott-kondas-elemer-es-varhidi-peter-csapata---

helyszini-riport 

 

bball1.hu – 2019.08.20. 

Szolnoki és soproni barátja is van a DEAC új légiósának 
Véget ért a pihenő, hétfő reggel edzésre jelentkeztek a DEAC férfi csapatának tagjai. Az első 

tréninget követően a frissen igazolt amerikai légiós, Damarcus Harrison válaszolt a klub 

honlapjának néhány kérdésére. 

https://bball1.hu/bajnoksag/szolnoki-es-soproni-baratja-is-van-a-deac-uj-legiosanak/ 

 

dehir.hu – 2019.08.15. 

A SET Központban kezdte a felkészülést a DEAC kosárcsapata 
Utolsó debreceni nagycsapatként a DEAC kosárlabdázói is elkezdték a felkészülést a következő 

szezonra. A nyáron alaposan átalakult, új vezetőedzővel készülő együttes az első napokban 

egészségügyi felméréseken vesz részt. 

http://www.dehir.hu/sport/a-set-kozpontban-kezdte-a-felkeszulest-a-deac-

kosarcsapata/2019/08/15/ 

 

 

 

https://www.octogon.hu/epiteszet/jogafurdo-debrecen-mellett/
https://www.youtube.com/watch?v=CdeDxX7rWtI
https://nb1.hu/hazai-labdarugas/osszecsapott-kondas-elemer-es-varhidi-peter-csapata---helyszini-riport
https://nb1.hu/hazai-labdarugas/osszecsapott-kondas-elemer-es-varhidi-peter-csapata---helyszini-riport
https://bball1.hu/bajnoksag/szolnoki-es-soproni-baratja-is-van-a-deac-uj-legiosanak/
http://www.dehir.hu/sport/a-set-kozpontban-kezdte-a-felkeszulest-a-deac-kosarcsapata/2019/08/15/
http://www.dehir.hu/sport/a-set-kozpontban-kezdte-a-felkeszulest-a-deac-kosarcsapata/2019/08/15/
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civishir.hu – 2019.08.17. 

Huszonhat évesen felnőtt NB I-es vezetőedző lett Debrecenben. Mert megszállott! 
Merész húzásnak könyveltük el, amikor nyáron a Becsky István vezette DEAC-os menedzsment 

az alig 26 éves Kovács Adriánt nevezte ki a felnőtt élvonalbeli kosárlabdacsapat vezetőedzőjévé. 

A beszélgetésünkből azonban kiderül, hogy az életkor csak egy szám, egy vérprofival van 

dolgunk. 

https://civishir.hu/kosarlabda/2019/08/huszonhat-evesen-felnott-nb-i-es-vezetedzo-lett-

debrecenben-mert-megszallott 

 

haon.hu – 2019.08.15. 

DEAC: két új játékossal indult a röplabdások felkészülése 
Ugyan a bajnoki rajt még odébb van (októberben indul el a pontvadászat), de a Debreceni 

Egyetem férfi röplabdázói néhány nappal ezelőtt belevágtak a felkészülésbe. Fodor Antal 

vezetőedző bizakodva várja az NB I-es startot; szerinte az érkezőknek köszönhetően még 

acélosabbá vált a DEAC. 

https://haon.hu/sport/helyi-sport/deac-ket-uj-jatekossal-indult-a-roplabdasok-felkeszulese-

3482587/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://civishir.hu/kosarlabda/2019/08/huszonhat-evesen-felnott-nb-i-es-vezetedzo-lett-debrecenben-mert-megszallott
https://civishir.hu/kosarlabda/2019/08/huszonhat-evesen-felnott-nb-i-es-vezetedzo-lett-debrecenben-mert-megszallott
https://haon.hu/sport/helyi-sport/deac-ket-uj-jatekossal-indult-a-roplabdasok-felkeszulese-3482587/
https://haon.hu/sport/helyi-sport/deac-ket-uj-jatekossal-indult-a-roplabdasok-felkeszulese-3482587/
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Dunaújvárosi Egyetem 
 
 

www.duol.hu 

2019. 08. 14. 

Ingyenes szakmai kirándulás a MÁV Zrt.-vel! 
Jelentkezz a 2019. szeptemberétől induló duális képzési programunkra! Ismerd meg szakmai 

kirándulásunkon a duális képzéseinket és a MÁV Zrt. szakmai gyakorlóhelyeit! 

https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ingyenes-szakmai-kirandulas-a-mav-zrt-vel-

2956777/ 

 

www.duol.hu 

2019. 08. 15. 

Berepülő gólyák az egyetemen 
Augusztus 7-én lezárult a hazai felsőoktatási intézményekbe történő pótfelvételi időszak. 

https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/berepulo-golyak-az-egyetemen-2959342/ 

 

www.duol.hu 

2019. 08. 16. 

A lengyel első osztályba jutott Lesznót fogadják szombaton 
Első alkalommal érkezett Dunaújvárosba a lengyel Sportowy Futsal Lesno csapata, hogy 

felkészülési mérkőzésen lépjen pályára a Dunaferr DUE Dutrade FC ellen. A találkozó a 

Dunaújváros Sportcsarnokban szombaton este 18 órakor kezdődik. 

https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/a-lengyel-elso-osztalyba-jutott-lesznot-fogadjak-

szombaton-2962060/ 

 

www.duol.hu 

2019. 08. 18. 

Hasznos műhelymunka volt a lengyelek elleni mérkőzésük 
Nézhető, izgalmas, továbbá mindenképpen tanulságos volt a Dunaferr DUE Dutrade FC és a 

lengyel élvonalba most feljutó Futsal Leszno mérkőzése a Dunaújváros Sportcsarnokban 

szombaton este. 

https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/hasznos-muhelymunka-volt-a-lengyelek-elleni-

merkozesuk-2964565/ 

 

www.feol.hu 

2019. 08. 16. 

A Balaton-parton készülnek az új idényre az újvárosi pólós lányok 
A Magyar Vízilabda Szövetség elkészítette az első osztályú bajnokság és a Magyar Kupa 

sorsolását, ami kemény csatákat ígér a dunaújvárosi vízilabdás hölgyek számára. 

https://www.feol.hu/sport/helyi-sport/a-balaton-parton-keszulnek-az-uj-idenyre-az-ujvarosi-

polos-lanyok-3218815/ 

 

http://www.duol.hu/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ingyenes-szakmai-kirandulas-a-mav-zrt-vel-2956777/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ingyenes-szakmai-kirandulas-a-mav-zrt-vel-2956777/
http://www.duol.hu/
https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/berepulo-golyak-az-egyetemen-2959342/
http://www.duol.hu/
https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/a-lengyel-elso-osztalyba-jutott-lesznot-fogadjak-szombaton-2962060/
https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/a-lengyel-elso-osztalyba-jutott-lesznot-fogadjak-szombaton-2962060/
http://www.duol.hu/
https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/hasznos-muhelymunka-volt-a-lengyelek-elleni-merkozesuk-2964565/
https://www.duol.hu/sport/helyi-sport/hasznos-muhelymunka-volt-a-lengyelek-elleni-merkozesuk-2964565/
http://www.feol.hu/
https://www.feol.hu/sport/helyi-sport/a-balaton-parton-keszulnek-az-uj-idenyre-az-ujvarosi-polos-lanyok-3218815/
https://www.feol.hu/sport/helyi-sport/a-balaton-parton-keszulnek-az-uj-idenyre-az-ujvarosi-polos-lanyok-3218815/
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www.feol.hu 

2019. 08. 16. 

Elkészült a pólós menetrend 
A női vízilabdázók első osztályú bajnokságának sorsolása alapján a DUE-Maarsk Graphics női 

vízilabdacsapata pályaválasztóként a III. Kerületi TVE elleni mérkőzéssel nyit szeptember 28-án, 

míg a második fordulóban, október 5-én a BHSE-hez látogatnak Mihók Attila tanítványai. 

https://www.feol.hu/sport/helyi-sport/elkeszult-a-polos-menetrend-3223462/ 

 

www.dunaujvaros.com 

2019. 08. 14. 

Kész a vízilabdázók menetrendje 
A III. Kerületi TVE ellen kezdi, majd a BHSE elleni találkozóval fejezi be a bajnoki alapszakasz 

küzdelmeit a DUE-Maarsk Graphics női vízilabda csapata. 

https://dunaujvaros.com/hirek/201908/kesz_a_vizilabdazok_menetrendje 

 

www.dunaujvaros.com 

2019. 08. 17. 

Lengyel vendégjáték a sportcsarnokban 
A lengyel első ligába idén feljutott Futsal Leszno ellen lép pályára a Dunaferr DUE Dutrade FC 

futsal csapata a sportcsarnokban ma este hat órától. 

https://dunaujvaros.com/hirek/201908/lengyel_vendegjatek_a_sportcsarnokban 

 

www.dunaujvaros.com 

2019. 08. 17. 

Tanulságos meccs volt! 
Fordulatokban bővelkedő mérkőzésen, a háromgólos előnyét elpuskázó Dunaferr végül egygólos 

vereséget szenvedett a lengyel Leszno elleni felkészülési találkozón. 

https://dunaujvaros.com/hirek/201908/tanulsagos_meccs_volt 

 

www.dunaujvaros.com 

2019. 08. 20.  

Erős bázis Dunaújvárosban 
Akár a dobogóért is küzdhet az idei bajnokságban a Dunaferr DUE Dutrade FC futsal 

csapatának utánpótlása. 

https://dunaujvaros.com/hirek/201908/eros_bazis_dunaujvarosban 

 

www.dplusztv.hu 

2019. 08. 17. 

Híradó 
Másfélszeresére nőtt a diákhitelt igénylők száma a felsőoktatási intézményben tanulók között. A 

rekord alacsony kamatozásnak köszönhetően a kétféle konstrukció iránt nagy az érdeklődés a 

Dunaújvárosi Egyetemen is. 

https://dplusztv.hu/2019/08/17/2019-augusztus-17-hirado/ 

 

http://www.feol.hu/
https://www.feol.hu/sport/helyi-sport/elkeszult-a-polos-menetrend-3223462/
http://www.dunaujvaros.com/
https://dunaujvaros.com/hirek/201908/kesz_a_vizilabdazok_menetrendje
http://www.dunaujvaros.com/
https://dunaujvaros.com/hirek/201908/lengyel_vendegjatek_a_sportcsarnokban
http://www.dunaujvaros.com/
https://dunaujvaros.com/hirek/201908/tanulsagos_meccs_volt
http://www.dunaujvaros.com/
https://dunaujvaros.com/hirek/201908/eros_bazis_dunaujvarosban
http://www.dplusztv.hu/
https://dplusztv.hu/2019/08/17/2019-augusztus-17-hirado/
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Eszterházy Károly Egyetem 
 
 
https://uni-eszterhazy.hu/ –2019.08.16.– 

Sikeres volt az Eszterházy Cheer Tábor 

Az EKE Cheerleaders először szervezett nyári tábort óvodás és iskolás korú gyerekeknek. 

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/sikeres-volt-az-eszterhazy-cheer-

tabor  

 

https://www.heol.hu –2019.08.18.– 

A Pedagógiai Kar a legnépszerűbb az Eszterházy Károly Egyetemen 

Július végén kiderültek a felvételi ponthatárok és kiderült az is, hogy az Eszterházy Károly 

Egyetem (EKE) soha nem látott népszerűségnek örvend a hazai felsőoktatási intézmények 

között. 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-pedagogia-kar-a-legnepszerubb-az-eszterhazy-

karoly-egyetemen-1884487/  

 

https://24.hu –2019.08.18.– 

Már csak két Celsius-fokra vagyunk a visszafordíthatatlantól 

Grönlandon potenciálisan hét, az Antarktiszon öt méternyi tengerszint-emelkedéshez elegendő 

víz van jégbe fagyva, ám már zajlik az olvadás. Ez pedig azért különösen nagy baj, mert a 

jégolvadás a klímaváltozás egyik legfenyegetőbb következménye. Kérdéseinkkel Mika János 

éghajlatkutatóhoz, az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi tanárához fordultunk. 

https://24.hu/tudomany/2019/08/14/tengerszint-emelkedes-klimavaltozas-olvadas-jeg/  

 

https://uni-eszterhazy.hu/ –2019.08.20.– 

Augusztus 20: oktatóink a kitüntetettek között 

Rétvári Bence parlamenti államtitkár Áder János köztársasági elnök megbízásából, nemzeti 

ünnepünk alkalmából kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban. 

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/augusztus-20-oktatoink-a-

kituntettetek-kozott  

 

 

 

https://uni-eszterhazy.hu/
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/sikeres-volt-az-eszterhazy-cheer-tabor
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/sikeres-volt-az-eszterhazy-cheer-tabor
https://www.heol.hu/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-pedagogia-kar-a-legnepszerubb-az-eszterhazy-karoly-egyetemen-1884487/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-pedagogia-kar-a-legnepszerubb-az-eszterhazy-karoly-egyetemen-1884487/
https://24.hu/
https://24.hu/tudomany/2019/08/14/tengerszint-emelkedes-klimavaltozas-olvadas-jeg/
https://uni-eszterhazy.hu/
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/augusztus-20-oktatoink-a-kituntettetek-kozott
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/augusztus-20-oktatoink-a-kituntettetek-kozott
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Miskolci Egyetem  
 

 

boon.huv - 2019. augusztus 15. 

Vásáry André a Szent István parkban járt 
A Komolyzenét könnyedén című rendezvénysorozat során vasárnap esténként különböző 

koncerteken szórakozhatnak az érdeklődők a Szent István parkban. Vásáry André koncertjére 

pedig sokan voltak kíváncsiak, ami nem is csoda, hiszen az énekes bejárta az egész világot. 

Bostonban képezte magát. Itthon az Eszterházy Károly Egyetemen, a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetemen és a Miskolci Egyetemen tanult.  

…Az európai önkéntesség éve keretében rendhagyó énekórákat tartott középiskolás diákok 

számára, pályája fontosabb állomásainak bemutatásával azt az üzenetet közvetítve a fiatalok felé, 

hogy tartsanak ki elhatározásaik, céljaik mellett, ne adják fel az álmaikat, a zene pedig legyen az 

életük része. 

https://www.lokal.hu/2019-08-vasary-andre-a-szent-istvan-parkban-jart/ 

 

haon.hu 

2019. augusztus 19. 

Ilyen volt az élet a Monarchia konyhájában 
Milyen volt a Monarchia gasztronómia, és hogyan hatott korunk vendéglátására – erről tartottak 

étel- és italkóstolással egybekötött minikonferenciát hétfőn a Kölcsey Központban. 

A részletek megismeréséről három történész gondoskodott: Katona Csaba és Paksa Rudolf, a 

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézet, illetve Fazekas Csaba a Miskolci Egyetem munkatársa. 

A hallgatók többek között megismerhették a polgári konyha aranykorát, hogy hogyan alakult ki a 

törekvés a nemzeti konyha megteremtésére, és természetesen nem maradtak ki a mai vagy egykori 

debreceni specialitások: a híres debreceni, a mézeskalács és a mézsör. 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/ilyen-volt-az-elet-a-monarchia-konyhajaban-

3489652/ 

 

boon.hu - 2019. augusztus 20. 

Fontos elgondolkodni múltunkon és jövőnkön 
„A dolgos és időnként szürke hétköznapok sűrűjében nem árt időnként megállni és 

elgondolkodni magunkon, a múltunkon, a jelenünkön és a jövőnkön. Az augusztus 20., nemzeti 

ünnepünk erre is tökéletes” – vallja dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, a Miskolci Egyetem oktatója. 

„Végül hiszem, hogy augusztus 20. üzeni azt is, hogy országunkat – melyet magyar ajkú, magyar 

emberek és nyilvánvalóan különböző nyelveket beszélő nációk képviselői egésze alkot – összeköti 

a történelme, kultúrája és nyelve. Jó lenne, ha ezt az üzenetet következő generációknak is át 

tudnánk adni, hogy ők is megőrizhessék és továbbadhassák” – zárta gondolatait dr. Horváth Zita. 

https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fontos-elgondolkodni-multunkon-es-jovonkon-

3755707/ 

https://www.lokal.hu/2019-08-vasary-andre-a-szent-istvan-parkban-jart/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/ilyen-volt-az-elet-a-monarchia-konyhajaban-3489652/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/ilyen-volt-az-elet-a-monarchia-konyhajaban-3489652/
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fontos-elgondolkodni-multunkon-es-jovonkon-3755707/
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fontos-elgondolkodni-multunkon-es-jovonkon-3755707/
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origo.hu 

2019. augusztus 21. 

Állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós 
Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós, 

az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára pénteken, Budapesten, a Pesti Vigadóban. 

Kásler Miklós ünnepi beszédében azt mondta, hogy a kitüntetettek a természetet, az élővilágot, az 

embert, a gondolatokat, a művészeteket tanulmányozták és új utakat, 

megközelítéseket találtak a gondolatok birodalmában", a tudományokban, valamint a kultúrában. 

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, Prof. Dr. Kásler Miklós 

miniszter úr kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári 

tagozat kitüntetéseket adott át. 

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést 

vehetett át Dr. Debreczeni Ákos, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának 

dékánhelyettese, a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék tanszékvezetője, 

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat 

kitüntetésben részesült Dr. Barkai László Lajos Battyhány-Strattmann László-díjas orvos, a 

Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara Elméleti 

Egészségtudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Diabetes 

Társaság elnöke és Dr. Szűcs Péter bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja, a kar Környezetgazdálkodási 

Intézete Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének egyetemi tanára. 

https://www.origo.hu/itthon/20190816-kasler-miklos-augusztus-20-kituntetesek.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.origo.hu/itthon/20190816-kasler-miklos-augusztus-20-kituntetesek.html
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
 

Joggal lehetünk büszkék 
„Harminc év után ma joggal lehetünk büszkék mindarra, amit 1989-ben elvégeztünk” – jelentette 

ki Áder János köztársasági elnök az augusztus 20-i tisztavatáson mondott beszédében kedden 

Budapesten. 

https://www.hirado.hu/cikk/2019/08/20/magyarorszag-lobogojanak-unnepelyes-felvonas-a-

kossuth-teren 

Hasonló tartalmú megjelenések: 

https://nepszava.hu/3047134_zaszlofelvonas-tisztavatas-kituntetes-legiparade-a-nemzeti-

unnep-kepekben 

http://www.atv.hu/belfold/20190820-ader-joggal-lehetunk-buszkek-arra-amit-1989-ben-

elertunk/hirkereso 

https://infostart.hu/belfold/2019/08/20/ader-janos-vannak-meg-beteljesuletlen-almaink 

 

Benkő: A béke megőrzésére erős honvédségre van szükség 
A béke és a biztonság megőrzésére Magyarországnak erős honvédségre van szüksége – 

hangsúlyozta a honvédelmi miniszter az augusztus 20-i katonai tisztavatáson tartott 

köszöntőjében, kedden Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. 

https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2019/08/20/benko-a-beke-megorzesere-eros-

honvedsegre-van-szukseg?source=hirkereso 

Hasonló tartalmú megjelenések: 

https://pestisracok.hu/benko-tibor-miniszter-a-honved-tiszteknek-mutassanak-peldat-

haza-iranti-husegbol-szeretetbol-es-bajtarsiassagbol/ 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190820-benko-a-beke-megorzesere-eros-

honvedsegre-van-szukseg 

http://propeller.hu/itthon/3447897-benko-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-

szukseg?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral 

http://www.atv.hu/belfold/20190820-benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-

szukseg/hirkereso 

 

Az alkotmányjogász szerint van létjogosultsága a digitális platformok tevékenységének 
szabályozásának 
Többségi álláspontnak tekinthető a nemzetközi szakmai közvéleményben, hogy a technológiai 

óriásoknak akkora hatásuk lett a közvélemény alakulására, ami indokolttá teszi tevékenységük 

szabályozását – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Török Bernát alkotmányjogász, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezetője. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/indokolt-a-facebook-szabalyozasa-is-7204628/ 

 

 

 

https://www.hirado.hu/cikk/2019/08/20/magyarorszag-lobogojanak-unnepelyes-felvonas-a-kossuth-teren
https://www.hirado.hu/cikk/2019/08/20/magyarorszag-lobogojanak-unnepelyes-felvonas-a-kossuth-teren
https://nepszava.hu/3047134_zaszlofelvonas-tisztavatas-kituntetes-legiparade-a-nemzeti-unnep-kepekben
https://nepszava.hu/3047134_zaszlofelvonas-tisztavatas-kituntetes-legiparade-a-nemzeti-unnep-kepekben
http://www.atv.hu/belfold/20190820-ader-joggal-lehetunk-buszkek-arra-amit-1989-ben-elertunk/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20190820-ader-joggal-lehetunk-buszkek-arra-amit-1989-ben-elertunk/hirkereso
https://infostart.hu/belfold/2019/08/20/ader-janos-vannak-meg-beteljesuletlen-almaink
https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2019/08/20/benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg?source=hirkereso
https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2019/08/20/benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg?source=hirkereso
https://pestisracok.hu/benko-tibor-miniszter-a-honved-tiszteknek-mutassanak-peldat-haza-iranti-husegbol-szeretetbol-es-bajtarsiassagbol/
https://pestisracok.hu/benko-tibor-miniszter-a-honved-tiszteknek-mutassanak-peldat-haza-iranti-husegbol-szeretetbol-es-bajtarsiassagbol/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190820-benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190820-benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg
http://propeller.hu/itthon/3447897-benko-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
http://propeller.hu/itthon/3447897-benko-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
http://www.atv.hu/belfold/20190820-benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20190820-benko-a-beke-megorzesere-eros-honvedsegre-van-szukseg/hirkereso
https://magyarnemzet.hu/belfold/indokolt-a-facebook-szabalyozasa-is-7204628/
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Szakértői megszólalások:  

 

Csíki Varga Tamás, a kínai hadiiparról, Menedzsment Fórom 
https://mfor.hu/cikkek/makro/a-kinai-hadiipar-akkora-mar-mint-a-teljes-

europai.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral 

 

Krasznay Csaba, a digitális asszisztensek biztonsági kérdéseiről 
https://bitport.hu/a-digitalis-asszisztensek-elutasitasa-onmagaban-nem-javit-a-biztonsagon 

 

Hetesi Zsolt, az éghajlatváltozásról, Magyar Nemzet 
https://magyarnemzet.hu/belfold/az-eghajlatvaltozas-teny-nem-pedig-hit-kerdese-7214294/ 

 

Háda Béla, India és Pakisztán konfliktusa, KarcFM 
https://karcfm.hu/archiv/deli-news-2019-08-16-1200-1225/ 

 

Egedy Gergely, a brexitről, KlubRádió:  
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2019-augusztus-16-pentek-0600-5287 

 

 

 

 

 

 

https://mfor.hu/cikkek/makro/a-kinai-hadiipar-akkora-mar-mint-a-teljes-europai.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral
https://mfor.hu/cikkek/makro/a-kinai-hadiipar-akkora-mar-mint-a-teljes-europai.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral
https://bitport.hu/a-digitalis-asszisztensek-elutasitasa-onmagaban-nem-javit-a-biztonsagon
https://magyarnemzet.hu/belfold/az-eghajlatvaltozas-teny-nem-pedig-hit-kerdese-7214294/
https://karcfm.hu/archiv/deli-news-2019-08-16-1200-1225/
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2019-augusztus-16-pentek-0600-5287
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Neumann János Egyetem 
 
 
uni-neumann.hu - 2019.08.15. 

Újra MINMAFI konferencia a Neumann János Egyetemen 
A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Informatika Tanszékén 

augusztus 22-én kerül megrendezésre a MINMAFI konferencia, amelynek célja az informatika, 

matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban alkalmazható korszerű módszerek és 

eszközök megtárgyalása. 

https://www.uni-neumann.hu/ujra-minmafi-konferencia-a-neumann-janos-egyetemen 

 

 

montazsmagazin.hu - 2019.08.19. 

Interjú dr. Fülöp Tamással, a Neumann János Egyetem új rektorával 
Az emberi erőforrások miniszterének javaslatára a Neumann János Egyetemen Dr. Fülöp Tamás 

Ferenc főiskolai tanárt 2019. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő időtartamra 

Áder János köztársasági elnök a 309/2019. (VII. 30.) KE határozata alapján megbízta a rektori 

feladatok ellátásával. (Magyar Közlöny). Így szól a hivatalos híradás, az interjúban pedig dr. Fülöp 

Tamással, az egyetem új rektorával beszélgetünk. 

https://montazsmagazin.hu/interju-dr-fulop-tamassal-a-neumann-janos-egyetem-uj-rektoraval/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.uni-neumann.hu/ujra-minmafi-konferencia-a-neumann-janos-egyetemen
https://montazsmagazin.hu/interju-dr-fulop-tamassal-a-neumann-janos-egyetem-uj-rektoraval/
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Óbudai Egyetem 
 

 

2019.08.13. 

szoljon.hu 

A családok igyekeznek előre spórolni az egyetemi évekre. 
Felbolydult az ingatlanpiac az egyetemi városokban. A ponthatárok meghúzása után diákok ezrei 

keresnek albérletet maguknak. Míg a kollégiumok húszezer forintba kerülnek havonta, addig egy-

egy kiadó szoba ára a százezer forintot is elérheti. A költségek jó része a szülőt terheli, ám 

manapság a fiatalok különféle diákmunkákat vállalva besegítenek a kiadások fedezésébe. 

Az állami kollégiumok nagyjából húszezer forintba kerülnek havonta, a magánokért közel 

százezer forintot kell fizetni. Többen összefogva, az albérleti árak alacsonyabbak, az iskolához 

közel találtunk lakást az ismerőseimmel – mondta a szolnoki Kenyeres Martin, aki az Óbudai 

Egyetemen villamosmérnökként tanul tovább. 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csaladok-igyekeznek-elore-sporolni-az-

egyetemi-evekre-1857778/ 

 

2019.08.14. 

Kisalföld ( 1,9 ) 

Idén is épül körtemplom. 
 Lelkes kis építészcsapat érkezik évi rendszerességgel,  egy-egy hétre, általában augusztus elején a 

Tata melletti  Ágoston-ligetbe, a Gerecse  hegység nyugati kapujához, a  Természetes Életmód 

Alapítvány területére. Öt méter átmérőjű, tizenegy méter magas kis körtemplom épül Ágoston-

ligetben 2003 óta nyaranta. Az Árpád-kori rotundát a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola egykori 

hallgatói kezdték el építeni dr. Nemcsics Ákos irányításával.  

Árpád-kori templom hű másolatát építik  

A szakemberek dr. Nemcsics Ákos építészmérnök, egyetemi tanár vezetésével nem pihenni 

jönnek, hanem aktív kikapcsolódásként egy Árpád korabeli körtemplom hű másolatát építik 

immár 17. éve. Nem véletlenül került ide a mindössze 5 méter átmérőjű és 11 méter magas, egy 

méter falvastagságú körtemplom. Innen pár száz méterre ugyanis létezett egy XIII. századbeli 

település, amelyet Kovácsinak hívtak. Az 1990-es évek elején Petényi Sándornak, a tatai Kuny 

Domokos Múzeum régészének irányításával tárták fel az Árpád-kortól a török korig lakott kis 

falut. A templom rekonstrukciós terveit dr. Nemcsics Ákos építészmérnök, az Óbudai 

Egyetem tanára készítette el.  

 

magyarnemzet.hu 

A határon túl is tanulhatunk ingyen. 
Egyre több hazai egyetem kötelezte el magát a külhoni magyar felsőoktatás ügye mellett és vesz 

részt tevékenyen a határon túli értelmiség képzésében. A szeptemberben kezdődő tanévre 12 

intézmény közel húszféle szakot hirdetett meg, együttesen mintegy ezerfős létszámkapacitással. A 

képzésekre anyaországi és külhoni fiatalokat is várnak. A kétoldalú mobilitás és az egységes 

Kárpát-medencei oktatási tér megteremtése jegyében a szomszédos országok saját egyetemeiken 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csaladok-igyekeznek-elore-sporolni-az-egyetemi-evekre-1857778/
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csaladok-igyekeznek-elore-sporolni-az-egyetemi-evekre-1857778/
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is kínálnak magyar nyelvű képzéseket, köztük számos tandíjmenteset. A Nyíregyházi Egyetem 

Beregszászban levelező tagozatos gazdálkodási és menedzsment szakot kínál állami ösztöndíjas 

formában, a Semmelweis Egyetem pedig Illyefalván hirdetett támogatott konduktorképzést, 

ezenkívül tandíjmentesen elérhető például az Óbudai Egyetem székelyudvarhelyi könnyűipari 

mérnöki képzése is. Ápolói szakot a debreceni mellett a Pécsi Tudományegyetem is hirdet, ez 

utóbbi Zomborban indul, mindemellett különböző nappali és levelező tagozatos alapképzésekkel 

megjelenik határon túl a az Edutus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Magyar 

Táncművészeti Egyetem, a Pannon Egyetem, a Szent István Egyetem, az Óbudai Egyetem, a 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, valamint a Szent Atanáz Görögkatolikus 

Hittudományi Főiskola is. Mesterképzéseket Szabadkán, Csíkszeredán és Zentán találnak a 

felvételizők, mechatronikai mérnökit az Óbudai Egyetem jóvoltából, míg vidékfejlesztési 

agrármérnöki és vadgazda mérnöki szakot a Szent István Egyetemnek köszönhetően. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-hataron-tul-is-tanulhatunk-ingyen-7207601/ 

Hasonló tartalom: 

Magyar nemzet ( 4, )  

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-hataron-tul-is-tanulhatunk-ingyen-7207601/ 

 

2019.08.18. 

M5 

Összeállítás: Mire hívta fel a figyelmet a védőoltások kapcsán Ferenci Tamás?  
megszólalók Ferenci Tamás, klinikai biostatisztikus, Óbudai Egyetem műsorvezetők Kocsis-M. 

Brigittaműsor Novum forrás M5 

https://ugyfel-medianezo.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5d5987631e5ffd00628adf22/5c1a6a5cc25f7c006282b6a0/5c1a6b34c25f7c0062

82b76d/5d5ce9d84565fd0061cfe066 

 

2019.08.19. 

epiteszforum.hu 

Nyitott alternatíva 
2019. augusztus 19. CEST 08:45 vélemény földrajzi hely: Budapest [4889] szerzők: Pleskovics 

Viola [30] építészek, alkotók: Demeter Ágota [4] , Csővári Linda [3] , Herczeg László [27] , 

MCXVI Építészműterem , Galántai Gergely [1] , Szabó Dániel [3] , Paál Zsófia , Reichl Kálmán 

[1] , Csaba Katalin fotó: Batár Zsolt [59] Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tavaly vált 

tulajdonosává egy több mint 100 éves épületnek, amit a képzések sikere miatt máris 

halaszthatatlanná vált bővíteni. Az MCXVI Építészműterem tervei alapján bízhatunk benne, hogy 

a megépült változat a főváros minőségi iskolabővítéseinek sorába illeszkedik majd és kortárs 

építészeti jelként erősíti tovább az AKG hírnöki szerepét az alternatív iskolák élén. Az AKG 

2018-ban vette át a Kiscelli utca és a Bécsi út sarkán álló, Reichl Kálmán által tervezett épületet az 

Óbudai Egyetemtől. Itt indították el az új általános iskolai képzést, ahonnét a diákok a hatodik 

évtől léphetnek át a gimnáziumi szakaszba. Bár a Raktár utcai gimnázium továbbra is működik, az 

általános iskolai végzősöknek helyben is szükséges lesz a terület kapacitás, úgyhogy a bővítés 

előkészítése már meg is kezdődött. 

http://epiteszforum.hu/nyitott-alternativa1 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-hataron-tul-is-tanulhatunk-ingyen-7207601/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-hataron-tul-is-tanulhatunk-ingyen-7207601/
https://ugyfel-medianezo.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5d5987631e5ffd00628adf22/5c1a6a5cc25f7c006282b6a0/5c1a6b34c25f7c006282b76d/5d5ce9d84565fd0061cfe066
https://ugyfel-medianezo.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5d5987631e5ffd00628adf22/5c1a6a5cc25f7c006282b6a0/5c1a6b34c25f7c006282b76d/5d5ce9d84565fd0061cfe066
https://ugyfel-medianezo.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5d5987631e5ffd00628adf22/5c1a6a5cc25f7c006282b6a0/5c1a6b34c25f7c006282b76d/5d5ce9d84565fd0061cfe066
http://epiteszforum.hu/nyitott-alternativa1
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2019.08.20. 

nool.hu 

Robotokat taníthattak a nógrádi felsősök. 
Az Óbudai Egyetem a Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely (SKKK) szervezésében – a 

tavalyi sikeres táborok után – idén is megrendezte nyári gyermekegyetemi táborait az általános 

iskolás korosztály számára Nógrád megyében két helyszínen. 

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a 

magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! A megyeszékhelyen 24 felső tagozatos 

diáknak nyílt lehetősége a játékos fejlődésre, míg Balassagyarmaton 15-en mélyültek el a 

matematika, a természet- és műszaki tudományok, illetve az informatika témájában. Simon Csaba, 

a tábor szervezője elmondta: a háromnapos gyermekegyetem célja az volt, hogy gyakorlatias, 

ismeretterjesztő és játékos formában mutassák be az általános iskolásoknak a digitalizáció világát. 

A gyerekek szakavatott pedagógusok segítségével ismerkedhettek meg a legújabb technológiák 

alkalmazásának lehetőségeivel, egyebek mellett a legórobot-programozás alapjaival, de 

érdekességeket hallhattak a matematika varázslatos világáról is. Székyné dr. Sztrémi Melinda, az 

SKKK igazgatója hozzátette: a részt vevő gyerekek a tábor végére biztonsággal igazodtak el a 

digitális világot működtető információs társadalomban, képesek lettek önállóan kezelni a 

vasembereket és mérnöki pontosságú mozgásokat is kódolni rajtuk. Miközben a robotokat 

tanították, ők maguk is sok ismerettel gazdagodtak a tábor ideje alatt, több tárgyból is.  

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/robotokat-tanithattak-a-nogradi-felsosok-2792683/ 

 

2019.08.21. 

Tolnai népújság ( 2, ) 

Ösztöndíj segíthet csökkenteni a terhet. 
Tanulmányi Ösztöndíjprogramot indított a Paks II. Zrt. is „Atomenergia – A biztos jövő” 

elnevezéssel. A most induló programban középiskolások és egyetemisták pályázhatnak. Az 

ösztöndíjra a paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákjai, illetve a pályázati 

programban megjelölt felsőoktatási intézmények (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci 

Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, az Óbudai Egyetem) meghatározott képzéseinek hallgatói 

jelentkezhetnek szeptember 20-ig. Öt középiskolás, valamint tíz alapképzésben vagy 

mesterképzésben tanuló egyetemi hallgató számára biztosítanak ösztöndíjat a következő tanévtől 

a diploma megszerzéséig. A nyertes pályázók, amennyiben az ESZI diákjai, félévente bruttó 

hetvenötezer forintot, ha felsőoktatási intézményben tanulnak, félévenként bruttó háromszázezer 

forint ösztöndíjat kapnak. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/robotokat-tanithattak-a-nogradi-felsosok-2792683/
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Fejér Megyei Hírlap ( 4, ) 

Megállapodást írnak alá. 
SZÉKESFEHÉRVÁR Együttműködési megállapodás aláírására kerül sor augusztus 21-én, ma 

15.30-kor a Városházán. A részt vevő felek – a székesfehérvári önkormányzat, az Óbudai 

Egyetem és a Prosperis Alba Kutatóközpont Kft. vezetői – célja az együttműködéssel, hogy a 

jövőben olyan kutatások valósuljanak meg, amelyek eredményei alapul szolgálhatnak a gazdasági 

szereplők, közfeladatokat ellátó és más szervezetek részére egyes fejlesztési irányok 

meghatározásához – tudtuk meg az önkormányzati kommunikációs központtól. 
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Semmelweis Egyetem 
 

 

MTI – 2019. augusztus 19.  

Kitüntették Dr. Réthelyi Miklóst 

A Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetést vehetett át Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettestől Dr. Réthelyi Miklós, a Semmelweis Egyetem rector emeritusa. Az 

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi tanára, korábbi nemzeti erőforrás miniszter 

hétfőn, az Országházban kapta meg a magas rangú állami kitüntetést. Semjén Zsolt az 

ünnepségen hangsúlyozta: akkor folytatjuk Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki 

megteszi a saját helyén azt, ami az ő speciális küldetése. 

 

Népszava.hu – 2019. augusztus 20. 

Dr. Roska Botond vehette át a Szent István-rend kitüntetést 

Dr. Roska Botond neurobiológus kutatóorvos, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti 

Intézet igazgatója, a Bázeli Egyetem Orvostudományi Karának professzora, a Friedrich Miescher 

Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai kutatócsoportjának vezetője részére Magyarország 

köztársasági elnöke a Magyar Szent István-rend kitüntetést adományozta. Dr. Roska Botond és 

kutatócsoportjának molekuláris mechanizmus alapján kidolgozott génterápiája visszaállíthatja 

azok látását, akik genetikai rendellenesség miatt lettek látáskárosultak. Dr. Roska Botond a 

Semmelweis Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. Tudományos munkásságáért számos 

nemzetközi elismerésben részesült.  

https://nepszava.hu/3047129_roska-botond-neurobiologus-kapta-a-magyar-szent-istvan-rend-

kituntetest 

 

Magyarnemzet.hu – 2019. augusztus 16. 

Állami kitüntetést kapott Dr. Somogyvári Zsolt és Dr. Körner Anna 

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban 

Áder János köztársasági elnök megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. 

Magas színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 

kitüntetésben részesült Dr. Somogyvári Zsolt Batthyány-Strattmann László-díjas csecsemő- és 

gyermekgyógyász, neonatológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 

Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézete Családgondozási és Módszertani 

Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője. Magyar 

Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át kiemelkedő színvonalú munkája 

elismeréseként Dr. Körner Anna gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Gyermekgyógyászati 

Klinika Diabétesz Osztályának habilitált egyetemi docense.  

https://magyarnemzet.hu/belfold/az-allamalapitas-unnepe-alkalmabol-allami-kitunteteseket-

adott-at-kasler-miklosaa-7217498/ 

 

 

https://nepszava.hu/3047129_roska-botond-neurobiologus-kapta-a-magyar-szent-istvan-rend-kituntetest
https://nepszava.hu/3047129_roska-botond-neurobiologus-kapta-a-magyar-szent-istvan-rend-kituntetest
https://magyarnemzet.hu/belfold/az-allamalapitas-unnepe-alkalmabol-allami-kitunteteseket-adott-at-kasler-miklosaa-7217498/
https://magyarnemzet.hu/belfold/az-allamalapitas-unnepe-alkalmabol-allami-kitunteteseket-adott-at-kasler-miklosaa-7217498/
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Semmelweis.hu – 2019. augusztus 19. 

Műtéti közvetítésektől a világsztár sportolókig – Nyári Egyetem indul a Semmelweisen 
Egy új, sokszínű és pezsgő hangulatú, hallgatóknak szóló programmal, a Nyári Egyetemmel indul 

az alapításának 250. évfordulóját ünnepelő Semmelweis Egyetemen a jubileumi tanév. A 

kreditpontot is érő, szeptember 4-én kezdődő rendezvény körbeöleli a szeptember 6-i jubileumi 

tanévnyitót.  A rendezvény során a műtéti közvetítésektől a tudományos és ismeretterjesztő 

előadásokon át a hazai és nemzetközi orvosképzés fejlesztését tárgyaló kerekasztal-

beszélgetésekig a legkülönbözőbb témájú és műfajú programok közül választhatnak a résztvevők. 

A Nyári Egyetem nemcsak az egészségügyre és a tudományokra koncentrál: programjában helyet 

kapnak a lélekkel, a sporttal, a művészetekkel, a történelemmel kapcsolatos előadások is. „E 

komplex programmal arra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy az egészség sokkal több, mint a 

betegség hiánya: testi, lelki, szellemi és szociális jóllét” – olvasható a most elkészült programfüzet 

Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési, valamint Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes 

által jegyzett köszöntőjében. http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/16/muteti-kozvetitesektol-a-

vilagsztar-sportolokig-nyari-egyetem-a-semmelweisen/ 

 

Weborvos – 2019. augusztus 14. 

Dr. Kóbori László vezeti a Transzplantációs és Sebészeti Klinikát 
25 éve dolgozik a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán Dr. Kóbori László egyetemi tanár, aki 

július 1-je óta látja el a klinika igazgatói feladatait. Tervei között említette a gyermek 

májtranszplantációs program és az intervenciós sebészeti-radiológiai hibridműtétek, valamint a 

kombinált átültetések továbbfejlesztését. Fő célkitűzése az új generáció kinevelése iskolaszerű 

képzéssel, amihez a szerv- és onkológiai sebészeti terület bővítését tervezi az oktatás, ezen belül is 

a sebészrezidensek képzésének akár nemzetközi kiterjesztésével, amihez szorosan kapcsolódik a 

tudományos munka fejlesztése is.  

https://weborvos.hu/hirek/uj-igazgato-transzplantacios-es-sebeszeti-klinikan-253873 

 

Semmelweis.hu – 2019. augusztus 16. 

Munkatársak és hallgatók közösen szépítették meg az egyetem főépületének kerítését  
Az egyetem közel százötven hallgatója és munkatársa vett részt a Dr. Merkely Béla rektor és a 

Hallgatói Önkormányzat által csapatépítő önkéntes munkaként meghirdetett kétnapos 

kerítésfestésen. A program keretében közösen szépítették meg az egyetem főépületének több 

mint százéves kerítését. Fontos, hogy Semmelweis Polgárként érezzük sajátunknak az egyetemet, 

és tegyünk érte mi magunk is, szépítsük a környezetünket, vigyázzunk rá – hangsúlyozta Dr. 

Merkely Béla rektor. Emellett a közösség, a csapat építését is szolgálja, ha az oktatók, egyetemi 

munkatársak és hallgatók közösen festenek, együtt tesznek valamit az egyetemünkért – mondta a 

rektor, aki több más vezetővel együtt maga is részt vett a festésben. 

http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/16/munkatarsak-es-hallgatok-kozosen-szepitettek-meg-

az-egyetem-foepuletenek-keriteset/  

 

 

 

 

http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/16/muteti-kozvetitesektol-a-vilagsztar-sportolokig-nyari-egyetem-a-semmelweisen/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/16/muteti-kozvetitesektol-a-vilagsztar-sportolokig-nyari-egyetem-a-semmelweisen/
https://weborvos.hu/hirek/uj-igazgato-transzplantacios-es-sebeszeti-klinikan-253873
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/16/munkatarsak-es-hallgatok-kozosen-szepitettek-meg-az-egyetem-foepuletenek-keriteset/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/16/munkatarsak-es-hallgatok-kozosen-szepitettek-meg-az-egyetem-foepuletenek-keriteset/
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m1 – Ma reggel – 2019. augusztus 12. 

Hogyan lehet befolyásolni az öregedést? 
Öregedés során a paraszimpatikus és a szimpatikus idegrendszer egyensúlya a szimpatikus irányba 

billen, ez az állapot többek között szapora szívműködést, extra szisztolét eredményez 

befolyásolva az agyi keringést – mondta Dr. Nagy Zoltán. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinika professor emeritusát a Leedsi Egyetem kutatásáról kérdezték, amely szerint a fülben lévő 

bolygóideg stimulálása elektromos árammal segít egyensúlyba hozni az idegrendszert, és 55 év 

felett még az agyi öregedést is lelassíthatja. A kutatók arról számoltak be, hogy a kísérletben 

résztvevők közérzete már kéthetes terápia után javult. Dr. Nagy Zoltán részletesen ismertette a 

korábbi ide vonatkozó eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen vizsgálatokhoz 

legalább 2-3-4 év szükséges, a közleményben szereplő néhány hét kevés.  

https://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2019-08-12-i-adas-5/ (15.20)  

 

Házipatika – 2019. augusztus 13. 

A kialvatlanság emeli a közlekedési balesetek gyakoriságát 
Az alváshiány többek között az elhízás, a diabétesz, a hipertónia és a koronáriás szívbetegségek 

ismert rizikófaktora, de emeli a közlekedési balesetek gyakoriságát is –- hívja fel a figyelmet Dr. 

Gellér László. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi tanára, a Kardiológiai 

Tanszék tanszékvezető-helyettese emlékeztetett arra, hogy legtöbbször a kardiológusok 

diagnosztizálják az alvászavart. Hangsúlyozta, hogy azoknál, akik éjjelente csak 5 vagy kevesebb 

órát alszanak, 47 százalékkal nő a közlekedési balesetek kockázata azokhoz képest, akik 7-8 órát 

töltenek alvással. Kiemelte, hogy a kialvatlanság mellett a szív- és érrendszeri betegségek tovább 

emelik a közlekedési balesetek kockázatát, pedig ez hőségben egyébként is jelentősen megnő.  

https://www.hazipatika.com/szivderito/szivzurok/cikkek/balesetet_okozhatnak_a_szivbetegek

/20190813132258 

 

Kossuth Rádió, Napközben – 2019. augusztus 16. 

A kólika hátterében legtöbbször nincs kimutatható elváltozás 
Számos vizsgálat bizonyította, hogy a fokozott szülői stressz vagy az anya-gyermek kapcsolatban 

fennálló konfliktus is hozzájárulhat a kólika kialakulásához - mondta Dr. Cseh Áron. Az I. Sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa hozzátette, hogy az anya és a gyermek között 

nagyon szoros kapcsolat van, a baba reagál az édesanyja lelki állapotára, így a stresszre is. A 

csecsemőkori hasfájás legtöbbször ártalmatlan és nincs kimutatható elváltozás a hátterében. 

Egyes aggasztó tünetek esetén azonban érdemes kizárni az esetleges szervi okokat. Dr. Cseh 

Áron beszélt a kólika tüneteiről és reagált a műsorban szereplő anyuka által elmondottakra. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-16_09-15-

00&enddate=2019-08-16_11-10-00&ch=mr1 (09.48.03) 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2019-08-12-i-adas-5/
https://www.hazipatika.com/szivderito/szivzurok/cikkek/balesetet_okozhatnak_a_szivbetegek/20190813132258
https://www.hazipatika.com/szivderito/szivzurok/cikkek/balesetet_okozhatnak_a_szivbetegek/20190813132258
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-16_09-15-00&enddate=2019-08-16_11-10-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-16_09-15-00&enddate=2019-08-16_11-10-00&ch=mr1
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24 óra – 2019. augusztus 16. 

Idén zöldebb lesz a gólyatábor 
Visszaváltható poharak, szelektív hulladékgyűjtési rendszer, figyelemfelhívás a környezetvédelem 

fontosságára – a Semmelweis Egyetem gólyatáborában idén fontos szerepet kap a zöld szemlélet 

és a környezettudatosság. Az augusztus 22-én kezdődő rendezvényre mind a hat kar gólyáit 

várják. Egy instruktorokból álló külön csapat dolgozott azon az elmúlt félévben, hogy 

környezettudatossá tudjuk tenni a Semmelweis Egyetem 250. jubileumi évében megrendezett 

gólyatábort – mondta a tábort szervező, felsőbb éves hallgatókból álló Instruktor Öntevékeny 

Csoport (IÖCS) elnöke, Suszterics-Fülöp Noémi.  
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Soproni Egyetem 
 
 
Sopron TV – 2019. augusztus 15. 

Lezárult a pótfelvételi 

Dr. Alpár Tibor, a Soproni Egyetem rektorhelyettese nyilatkozik az intézmény pótfelvételi 

eljárásban elért eredményeiről, a legnépszerűbb képzésekről.  

https://www.youtube.com/watch?v=n6Z-TX_8GSU  

(2:50-től) 

 

hvg.hu – 2019. augusztus 15. 

Volt polgári köröst indít az ellenzék Sopronban 

Varga Norbert független polgármesterjelölt mögé sorakoztak be az ellenzéki pártok Sopronban. 

A fideszes polgármester, Farkas Ciprián kihívója 45 éves és jelenleg a Soproni Egyetem 

oktatójaként dolgozik. Bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondta: aktív szervezője volt a Polgári 

Köröknek és évekig vezette a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soproni szervezetét, de 

„az országunkban és városban zajló események e szervezetekből való távozásához vezettek”. 

https://hvg.hu/itthon/20190815_Volt_polgari_korost_indit_az_ellenzek_Sopronban  

(További cikkek a témában: https://24.hu/belfold/2019/08/15/varga-norbert-sopron-

ellenzeki-jelolt/  , http://cyberpress.hu/bemutatkozott-dr-varga-norbert-fuggetlen-

polgarmesterjelolt/  , 

https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/dr._varga_norbert_bejelentkezett_sopronbam  , 

https://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/elheto_okos_zold_sopront_szeretne/2605929/  

, https://168ora.hu/itthon/sopron-ellenzeki-partok-ellenzeki-jeloltek-onkormanyzati-

valasztasok-2019-172686  , http://www.atv.hu/belfold/20190815-megvan-az-ellenzek-

polgarmesterjeloltje-sopronban  ) 

 

sopronmedia.hu – 2019. augusztus 16. 

Állami kitüntetést kapott Soltra E. Tamás 
Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, Prof. Dr. Kásler Miklós 

miniszter kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári 

tagozat kitüntetéseket adott át. Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt 

polgári tagozat kitüntetést vehetett át SOLTRA E. TAMÁS szobrász- és éremművész, a Soproni 

Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara Alkalmazott Művészeti 

Intézetének egyetemi docense. 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/allami-kituntetest-kapott-soltra-e-tamas  

 

(További cikkek a témában: https://www.origo.hu/itthon/20190816-kasler-miklos-augusztus-20-

kituntetesek.html  , https://magyarnemzet.hu/belfold/allami-kitunteteseket-adtak-at-szent-

istvan-napja-alkalmabol-7219172/  , http://www.kultura.hu/kulturpolitika/allami-kitunteteseket  

, https://papageno.hu/intermezzo/2019/08/ok-kaptak-allami-kitunteteseket-augusztus-20-

alkalmabol/  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=n6Z-TX_8GSU
https://hvg.hu/itthon/20190815_Volt_polgari_korost_indit_az_ellenzek_Sopronban
https://24.hu/belfold/2019/08/15/varga-norbert-sopron-ellenzeki-jelolt/
https://24.hu/belfold/2019/08/15/varga-norbert-sopron-ellenzeki-jelolt/
http://cyberpress.hu/bemutatkozott-dr-varga-norbert-fuggetlen-polgarmesterjelolt/
http://cyberpress.hu/bemutatkozott-dr-varga-norbert-fuggetlen-polgarmesterjelolt/
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/dr._varga_norbert_bejelentkezett_sopronbam
https://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/elheto_okos_zold_sopront_szeretne/2605929/
https://168ora.hu/itthon/sopron-ellenzeki-partok-ellenzeki-jeloltek-onkormanyzati-valasztasok-2019-172686
https://168ora.hu/itthon/sopron-ellenzeki-partok-ellenzeki-jeloltek-onkormanyzati-valasztasok-2019-172686
http://www.atv.hu/belfold/20190815-megvan-az-ellenzek-polgarmesterjeloltje-sopronban
http://www.atv.hu/belfold/20190815-megvan-az-ellenzek-polgarmesterjeloltje-sopronban
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/allami-kituntetest-kapott-soltra-e-tamas
https://www.origo.hu/itthon/20190816-kasler-miklos-augusztus-20-kituntetesek.html
https://www.origo.hu/itthon/20190816-kasler-miklos-augusztus-20-kituntetesek.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/allami-kitunteteseket-adtak-at-szent-istvan-napja-alkalmabol-7219172/
https://magyarnemzet.hu/belfold/allami-kitunteteseket-adtak-at-szent-istvan-napja-alkalmabol-7219172/
http://www.kultura.hu/kulturpolitika/allami-kitunteteseket
https://papageno.hu/intermezzo/2019/08/ok-kaptak-allami-kitunteteseket-augusztus-20-alkalmabol/
https://papageno.hu/intermezzo/2019/08/ok-kaptak-allami-kitunteteseket-augusztus-20-alkalmabol/
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magyarmezogazdasag.hu – 2019. augusztus 16. 

Kitüntetések az államalapítás ünnepe alkalmából 
Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta (…) Dr. 

Horváth Béla Antal egyetemi tanárnak, a Soproni Egyetem nyugalmazott intézetigazgatójának az 

erdészeti gépesítés területén végzett iskolateremtő oktatói, kutatói munkásságáért, társadalmi 

szerepvállalásáért. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2019/08/16/kituntetesek-az-allamalapitas-unnepe-alkalmabol 

 

lokal.hu – 2019. augusztus 20. 

Indul a STRAND és a B my Lake! 
Augusztus 20-24. között hetedszer nyitja meg kapuit Zamárdiban a STRAND és a B.my.Lake 

fesztivál. Hét évvel ezelőtt a MOL Nagyon Balaton keretében azzal a szándékkal indult útjára e 

két esemény, hogy augusztus végén – akkor, amikor a tóparti helyek jó része bezár – turistákat 

vonzzon a Balatonra. (…) A STRAND Fesztiválon ezúttal is számos érdekes civil 

kezdeményezéssel találkozhatunk. A Civil Part keretében kint lesz a (…) a Soproni Egyetem (…).  

https://www.lokal.hu/2019-08-indul-a-strand-es-a-b-my-lake/  

 

 

 
 

https://magyarmezogazdasag.hu/2019/08/16/kituntetesek-az-allamalapitas-unnepe-alkalmabol
https://www.lokal.hu/2019-08-indul-a-strand-es-a-b-my-lake/
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Szegedi Tudományegyetem 
 
 

magro.hu  

08.14. 

Szakirányú precíziós agrárgazdálkodási továbbképzés indul a Szegedi Egyetemen  

...A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara szerint 10 éven belül a piaci viszonyok 

között működő mezőgazdasági vállalkozások többségében adatalapú, tudásvezérelt precíziós 

gazdálkodást folytatnak majd. Az iskola azoknak kíván segíteni, akik tudatos alakítói akarnak lenni 

ennek a folyamatnak. Képzésükben a fő hangsúlyt a drónos monitoringra helyezik, ami várhatóan 

a leggyorsabb fejlődés előtt áll a precíziós mezőgazdaságon belül.  

http://www.magro.hu/agrarhirek/szakiranyu-precizios-agrargazdalkodasi-tovabbkepzes-indul-a-

szegedi-egyetemen/ 

 

szegedma.hu  

08.14.   

Csütörtökön temetik Szőregen Péter László irodalomtörténészt  

1992-ben kapta meg a Szeged díszpolgára címet. Csütörtökön délután tartják Péter László 

irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár, a Tiszatáj folyóirat alapító-névadó szerkesztője 

temetését a szeged-szőregi temetőben.Péter László Jánoshalmán született, 1933 óta élt a 

Szegedhez tartozó Szőregen. Magyar-latin-filozófia szakos tanári diplomáját a szegedi 

tudományegyetemen szerezte. Dolgozott népi kollégiumi-, valamint múzeumigazgatóként, volt 

újságíró, a szegedi Somogyi könyvtár munkatársa, majd tudományos tanácsadója és oktatott a 

szegedi egyetemen.Publikációinak száma megközelíti a háromezret; ezeknek túlnyomó többsége 

szegedi vonatkozású. 

https://szegedma.hu/2019/08/csutortokon-temetik-szoregen-peter-laszlo-irodalomtorteneszt 

 

ridikul.hu  

08.14. 

Magyar siker a Csillagászati Diákolimpián  

...A 2019-es Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia főszervezője a Szegedi 

Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpontja, fővédnöke Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere volt. Az olimpia 

főszervezői feladatait Dr. Kiss Áron Keve és Dr. Hegedüs Tibor, a 14 fős feladatkitűző 

tudományos bizottság vezetését és a szakmai koordinációt Dr. Kiss László akadémikus látta el. 

https://www.ridikul.hu/siker/cikk/2019/08/14/magyar-siker-a-csillagaszati-diakolimpia/ 

 

weborvos.hu 

08.16. 

Gyógyszerésztudományi területen az SZTE a legjobb hazai egyetem.  
Gyógyszerésztudományi területen a Szegedi Tudományegyetem a legjobb hazai egyetem. Egy 

újabb világrangsorban a legjobb ezer intézmény közé került az intzémény, számokban ez azt 

http://www.magro.hu/agrarhirek/szakiranyu-precizios-agrargazdalkodasi-tovabbkepzes-indul-a-szegedi-egyetemen/
http://www.magro.hu/agrarhirek/szakiranyu-precizios-agrargazdalkodasi-tovabbkepzes-indul-a-szegedi-egyetemen/
https://szegedma.hu/2019/08/csutortokon-temetik-szoregen-peter-laszlo-irodalomtorteneszt
https://www.ridikul.hu/siker/cikk/2019/08/14/magyar-siker-a-csillagaszati-diakolimpia/
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jelenti, hogy világrangsorban a legjobb ezer felsőoktatási szervezet közé került az SZTE. A lista 

összeállításnál figyelembe vették egyebek mellett például a Science Magazinban megjelent 

publikációkat, de a Nobel-, és Fields-díjas volt hallgatókat, oktatókat és kutatókat is.   

https://weborvos.hu/regionalis_hirek/gyogyszeresztudomanyi-teruleten-az-szte-a-legjobb-hazai-

egyetem-253920 

 

moderniskola.hu 

08.18. 

A Neumann Társaság szakmai vezetésével valósul meg a 2023-as Nemzetközi 
Informatikai Diákolimpia Szegeden 
A Nemzetközi Informatikai Diákolimpia döntőbizottsága az idei, azerbajdzsáni verseny 

zárónapján jelentette be, hogy meggyőzőnek találta a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság, a Digitális Jólét Program, és a Szegedi Tudományegyetem közös pályázatát, és 

Magyarországnak ítélte a 2023-as IOI megrendezésének jogát. Ennek eredményeként 

Magyarország a számítógép atyja, Neumann János születésének százhuszadik évfordulóján, 2023-

ban rendezheti meg az IOI-t.  

https://moderniskola.hu/2019/08/a-neumann-tarsasag-szakmai-vezetesevel-valosul-meg-a-

2023-as-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-szegeden/ 

 

delmagyar.hu 

08.16. 

Görög Márta szeret közösségben dolgozni és közösséget építeni, először lett női vezetője 
az SZTE jogi karának 
A legfiatalabb és az első női vezető a szegedi jogi kar történetében Görög Márta. Az SZTE ÁJTK 

új dékánjának célja egy 21. századi intézmény kialakítása, valamint a külföldi hallgatók számának 

növelése. Július elsejétől új dékánja van a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának. Az új vezető sok mindenben "leg"-nek mondhatja magát: ő az első női vezető, nagy 

valószínűséggel a legfiatalabb dékán, és a legfiatalabb professzori kinevezést kapott nő is a jogi 

karon.  

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gorog_marta_szeret_kozossegben_dolgozni_es_kozos

seget_epiteni_eloszor_lett_noi_vezetoje_az_szte_jogi_karanak/2605912/ 

 

u-szeged.hu 

08.16. 

Mezőgazdasági területen is jó befektetés a duális képzés 
...A DélKerTÉSZ a duális képzés keretei között kertészmérnök, illetve mezőgazdasági mérnök 

alapszakon fogadja a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara (Kecskemét) 

és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara (Hódmezővásárhely) hallgatóit. 2019-től a 

Szegedi Tudományegyetem kooperatív képzése is nyitott a Mezőgazdasági Kar hallgatói számára 

a vállalatnál: a mezőgazdasági mérnök alapszak hallgatói munkaszerződéssel a harmadik év 

májusától vehetnek részt a cég munkájában.  

http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2019-augusztus/mezogazdasagi-teruleten 

 

 

https://weborvos.hu/regionalis_hirek/gyogyszeresztudomanyi-teruleten-az-szte-a-legjobb-hazai-egyetem-253920
https://weborvos.hu/regionalis_hirek/gyogyszeresztudomanyi-teruleten-az-szte-a-legjobb-hazai-egyetem-253920
https://moderniskola.hu/2019/08/a-neumann-tarsasag-szakmai-vezetesevel-valosul-meg-a-2023-as-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-szegeden/
https://moderniskola.hu/2019/08/a-neumann-tarsasag-szakmai-vezetesevel-valosul-meg-a-2023-as-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-szegeden/
https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gorog_marta_szeret_kozossegben_dolgozni_es_kozosseget_epiteni_eloszor_lett_noi_vezetoje_az_szte_jogi_karanak/2605912/
https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gorog_marta_szeret_kozossegben_dolgozni_es_kozosseget_epiteni_eloszor_lett_noi_vezetoje_az_szte_jogi_karanak/2605912/
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2019-augusztus/mezogazdasagi-teruleten


  

Magyar Rektori Konferencia – Heti Felsőoktatási Sajtószemle 
2019. augusztus 21. 

. 

 

 

32 
 

delmagyar.hu 

08.16. 

Mutatjuk, kik kaptak állami elismerést a nemzeti ünnep alkalmából Csongrád megyéből  
Tizennyolc olyan személy kapott kitüntetést pénteken a fővárosban megrendezett központi 

ünnepségeken, aki Csongrád megyében él, vagy egykor itt dolgozott. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium és az Agrárminisztérium is elismerésben részesítette a 

kiemelkedő szakembereket. 

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mutatjuk_kik_kaptak_allami_elismerest_a_nemzeti_u

nnep_alkalmabol_csongrad_megyebol/2605974/ 

 

eduline.hu 

08.16. 

Itt a friss világrangsor: öt magyar egyetem került a legjobb ezer közé  
.Az ELTE-t az 501-600., a Szegedi Tudományegyetemet a 601-700., a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemet a 801-900., a Semmelweis Egyetemet és a Debreceni Egyetemet 

pedig a 901-1000. kategóriába sorolták az ARWU-rangsor készítői. "A lista négy kategóriában hat 

indikátor alapján rangsorolja az egyetemeket. A Nobel-díjas és Fields-érmes korábbi hallgatók és 

oktatók, a gyakran idézett kutatók, a Nature és a Science lapokban publikált közlemények, 

valamint a Science Citation Index-expanded és a Social Science Citation Index által indexált 

közlemények száma alapján kapnak pontokat az intézmények.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20190815_ARWUrangsor 

 

Medical Tribune, 6. oldal 

08.16. 

Fendler Judit: Egyetemben kell gondolkodni 
...Feszes gazdálkodással sikerült ledolgozni a Szegedi Tudományegyetem korábbi, meglehetősen 

nagymértékű adósságállományát az elmúlt három évben - mondta a MedicalOnline-nak Fendler 

Judit kancellár. Az egészségügyi közgazdász 2016 júliusában vette át az intézmény 

gazdálkodásának felügyeletét, a posztot ismét megpályázta. A korábbi kancellár lemondását 

követően, többkörös, sikertelen pályázati forduló után nevezték ki végül az egyetem 

kancellárjának 2016 júliusában. 

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/fendler_judit__egyetemben_kell_gondolkodni 

 

radio88.hu 

08. 18. 

Mérsékeltnek nevezhető az egészségügyi szakdolgozói hiány a megyében 
Mérsékeltnek nevezhető az egészségügyi szakdolgozói hiány Csongrád megyében. Balogh Zoltán, 

a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Rádió 88-nak elmondta: tulajdonképpen 

Szegeden az orvosképzésnek köszönhetően van utánpótlás, illetve kutatások is zajlanak. A 

megyében koncentráltan töltik be a munkahelyeket az egészségügyi szakdolgozók, de az 

elvándorlás itt is tapasztalható.  

https://www.radio88.hu/mersekeltnek-nevezheto-az-egeszsegugyi-szakdolgozoi-hiany-a-

megyeben/  

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mutatjuk_kik_kaptak_allami_elismerest_a_nemzeti_unnep_alkalmabol_csongrad_megyebol/2605974/
https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mutatjuk_kik_kaptak_allami_elismerest_a_nemzeti_unnep_alkalmabol_csongrad_megyebol/2605974/
http://eduline.hu/felsooktatas/20190815_ARWUrangsor
http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/fendler_judit__egyetemben_kell_gondolkodni
https://www.radio88.hu/mersekeltnek-nevezheto-az-egeszsegugyi-szakdolgozoi-hiany-a-megyeben/
https://www.radio88.hu/mersekeltnek-nevezheto-az-egeszsegugyi-szakdolgozoi-hiany-a-megyeben/

