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Vas Népe - 2019.10.16. (3. oldal) 

Elkezdődött a gépészroadshow 

A szombathelyi gépészmérnökképzés roadshow-jának nyitórendezvényét a VMSzC Gépipari és 

Informatikai Szakgimnáziuma tornatermében tartották tegnap. (...) Andó Mátyás, az ELTE IK Savaria 

Műszaki Intézet vezetője arra hívta fel a több száz diák figyelmét, hogy a Savaria Műszaki Intézetben 

folyó oktatás nyugat-európai mintájú, a tehetséggondozás folyamatos, a hallgatókat a kutatásba is 

bevonják. 

 

További megjelenés: 

 

• vaol.hu - 2019.10.16.  

Elkezdődött a gépészroadshow 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elkezdodott-a-gepeszroadshow-3323097/ 

• eduline.hu - 2019.10.16. 

Középiskolai rangsor: idén ez az öt legjobb egyetemi gyakorlóiskola 

Idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem gimnáziumai vezetik a HVG gyakorlóiskolai 

rangsorát, az öt közé rajtuk kívül csak a Debreceni Egyetem gyakorlóiskolája fért be. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20191015_kozepiskolai_rangsor_gyakoroloiskolak 

 

euroastra.blog.hu - 2019.10.16. 

Európa a Római Birodalom bukása után - 2019-ben is magyar kutatók a legrangosabb európai 

pályázat nyertesei között 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló 

Kutatóhely) kutatói is kulcsszerepet kapnak abban a 6 évesre tervezett nemzetközi programban, amely 

osztrák, német, amerikai és magyar kutatók együttműködésével valósul meg.  

https://euroastra.blog.hu/2019/10/16/europa_a_romai_birodalom_bukasa_utan_2019-

ben_is_magyar_kutatok_a_legrangosabb_europai_palyazat_nyer?token=b55bd0185e889261969b60

ae85aa4639 

 

További megjelenés: 

 

• origo.hu - 2019.10.15. 

Az európai népesség a népvándorlás időszakában és a kora középkorban 

https://www.origo.hu/tudomany/20191015-az-europai-nepesseg-a-nepvandorlas-

idoszakaban-es-a-kora-kozepkorban-uj-vizsgalati-lehetosegek.html 

• Magyar Nemzet - 2019.10.17. (16. oldal) 

Mintázott populációtörténet - A kora középkori Európa népeinek keveredését elemzik 

• magyarnemzet.hu - 2019.10.17. 

Mintázott populációtörténet - A kora középkori Európa népeinek keveredését elemzik 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/mintazott-populaciotortenet-7406669/ 

• tudomanyplaza.hu - 2019.10.19. 

Európa népessége a római birodalom bukása után 

https://tudomanyplaza.hu/europa-nepessege/ 
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3szek.ro - 2019.10.16. 

Borvízfogyasztási szokások 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koordinálásával átfogó kutatás zajlik a közkedvelt 

székelyföldi borvízforrások vízminőségének, illetve a borvízforrások környezeti és társadalmi 

szerepének feltárása érdekében. A multidiszciplináris kutatásban a Sapientia EMTE több oktatóján és 

diákján kívül részt vesznek a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

illetve a Balatoni Limnológiai Intézet oktatói és kutatói is. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/127282/borvizfogyasztasi-szokasok 

 

Magyar Hírlap - 2019.10.16. (4. oldal) 

Drasztikus méreteket öltött az online szexuális zaklatás 

A fiatalok egyaránt ki vannak téve a pedofil tartalmaknak, a gyermekprostitúció veszélyének, az 

öngyilkosságra való buzdításnak, a szervkereskedelemnek és a vagyon elleni bűncselekményeknek – 

hangzott el a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közelmúltban rendezett konferenciáján. (…) 

Sajnálatosan a média területén ez sokszor nem működik – szögezte le a média gyermekekre gyakorolt 

hatásáról rendezett konferencián Kósa Éva, az ELTE egyetemi tanára, aki munkatársaival huszonöt éve 

vizsgálja a tizenegy–tizenhét éves fiatalok médiaszokásait. 

 

További megjelenés: 

 

• magyarhirlap.hu - 2019.10.16. 

Drasztikus méreteket öltött az online szexuális zaklatás 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20191016-drasztikus-mereteket-oltott-az-online-

szexualis-zaklatas 

• hirtv.hu - 2019.10.16. 

Drasztikus méreteket öltött az online szexuális zaklatás 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/drasztikus-mereteket-oltott-az-online-szexualis-zaklatas-2488945 

 

dehir.hu - 2019.10.15. 

A külföldi hallgatók újabb hírverést hoztak a Debreceni Egyetemnek 

(...) A QS szakemberei 2004 óta rangsorolják a világ felsőoktatási intézményeit. Az idei évben 354 

fejlődő európai és közép-ázsiai egyetemet értékelő regionális rangsort 10 indikátor 

figyelembevételével készítették el. (…) A listára a tavalyi 14 után ebben az évben 17 magyar 

felsőoktatási intézmény került fel, közülük a Debreceni Egyetem mellett az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem kapott helyet a top 50-ben. 

http://www.dehir.hu/debrecen/a-kulfoldi-hallgatok-ujabb-hirverest-hoztak-a-debreceni-

egyetemnek/2019/10/15/ 

 

Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2019.10.15. 

Ma kezdődik a Budapesti Víz Világtalálkozó 

Ma kezdődik a Budapesti Víz Világtalálkozó 2019, aminek fő témája a globális vízválság megelőzése és 

a vízügyi problémák rendezése. Az idei rendezvény tematikájáról Ferencz Orsolyával, az ELTE 

tudományos főmunkatársával Czinege Levente beszélgetett.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-15_06-00-00&enddate=2019-10-15_09-

10-00&ch=mr1 
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Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2019.10.15. 

Pannonhalmán gyermekjogi konferenciát tartottak ma 

Megszólalók:  Csapodi Zoltán igazgató, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-15_06-00-00&enddate=2019-10-15_09-

10-00&ch=mr1 

 

Magyar Nemzet - 2019.10.17. (5. oldal) 

Megkezdődött az utolsó felvételi, amihez még nem kell nyelvvizsga 

Megkezdődött az idei keresztféléves felsőoktatási felvételi, a ponthatárokat 2020. január 20-án 

hirdetik ki. A februárban induló képzések választéka jóval szűkebb az őszi kínálatnál, alapszakokat 

például kizárólag fizetős formában érhetnek el a felvételizők. (…) Hely van bőven, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemre (ELTE) akár 23 ezer felvételiző is bejuthat, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) több mint 15 ezer, a Szegedi Tudományegyetem csaknem 14 ezer 

fiatalt tud fogadni. 

 

További megjelenés: 

 

• magyarnemzet.hu - 2019.10.17. 

Megkezdődött az utolsó felvételi, amihez még nem kell nyelvvizsga 

https://magyarnemzet.hu/belfold/megkezdodott-az-utolso-felveteli-amihez-meg-nem-kell-

nyelvvizsga-7407317/ 

• infostart.hu - 2019.10.17.  

Ez az utolsó felvételi, még kötelező nyelvvizsga nélkül 

https://infostart.hu/belfold/2019/10/17/ez-az-utolso-felveteli-kotelezo-nyelvvizsga-nelkul 

 

Mandiner - 2019.10.17. (46,47,48,49. oldal) 

Az amerikai titkosszolgálati tiltástól a magyar digitális atombombáig 

Napjaink globális technológiai háborújának egyik fő frontvonalát térképezzük fel Vattay Gáborral, az 

ELTE fizikusával, aki szerint az Egyesült Államok szándékosan kelt zavart a kvantumszámítógépekkel 

kapcsolatban, miközben az amerikai multiknál már „ott ketyeg a prototípus a pincében”, és a téma 

kutatásából kizárják a külföldieket. (…) 

 

Napló - 2019.10.17. (6. oldal) 

Kiemelkedő egyetemistákat támogatnak 

Nyolc egyetemi hallgató vehette át az önkormányzat ösztöndíját Porga Gyula polgármestertől a 

napokban. Bögi Dóra (ELTE) és Rácz Ágnes Éda (ELTE) tanulmányi, Csillag Dávid (Corvinus Egyetem) és 

Piller Trisztán (BME) művészeti és tanulmányi, míg Németh Fanni (ELTE) kiemelkedő 

sporttevékenysége elismeréseként kapott ösztöndíjat. 

 

További megjelenés: 

 

• Veszprémi 7 nap - 2019.10.17. (1,5. oldal) 

Anyagi támogatás a veszprémi diákoknak 

• veol.hu - 2019.10.17 

Kiemelkedő veszprémi egyetemistákat támogatnak 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kiemelkedo-veszpremi-egyetemistakat-

tamogatnak-3130044/ 
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hajdupress.hu - 2019.10.16.  

Az ókor aktualitásai napjainkban 

Rangos hazai és határon túli szakemberek részvételével hosszú idő után újra megrendezi a 

tudományterület legújabb kutatási eredményeit bemutató nemzetközi kerekasztal-konferenciáját a 

Bölcsészettudományi Kar Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszéke. (…) A kétnapos angol nyelvű 

tanácskozáson a romániai és szerbiai vendégeken túl a Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Magyarságkutató 

Intézet is képviselteti magát a házigazda Debreceni Egyetem előadói mellett. 

http://www.hajdupress.hu/cikk/az-okor-aktualitasai-napjainkban 

 

További megjelenés: 

 

• haon.hu - 2019.10.16. 10:44:46 

Az ókor aktualitásai napjainkban: kétnapos tanácskozás a Debreceni Egyetemen 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/az-okor-aktualitasai-napjainkban-ketnapos-

tanacskozas-a-debreceni-egyetemen-3611130/ 

 

hu.euronews.com - 2019.10.16. 

A magyarországi egyetemisták egyhatoda már külföldi 

(…) A Világgazdaság szerint az itt tanuló külföldiek mintegy harmada - vagyis bő tízezren - a négy hazai 

orvosi egyetemre járnak, de nagyon sok külföldi tanul az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) 

is, főként az anglisztika, a programtervező informatikus, a pszichológia, a nemzetközi tanulmányok és 

az alkalmazott közgazdaságtan szakon is. A legtöbben Kínából, az Egyesült Államokból és 

Németországból érkeztek Magyarországra tanulni. Sokan jönnek Franciaországból, Romániából, 

Szlovákiából Norvégiából, Törökországból, Vietnamból, Azerbajdzsánból és Oroszországból is. 

https://hu.euronews.com/2019/10/16/a-magyarorszagi-egyetemistak-egyhatoda-mar-kulfoldi 

 

szon.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

Rendhagyó anyanyelvi órákat mutattak be 11.-es gimnazistáknak azon a nyelvi konferencián, amelyet 

a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja rendezett meg szerdán. (…) r. Kugler Nóra, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense rendhagyó nyelvtanóráján a funkcionalista nyelvoktatás 

módszerét mutatta be. Ennek, mint mondta, az volt a célja, hogy a diákok gyakorlati tudására építsen. 

A diákok élvezték a rendhagyó tanórát. Kiemelték: sok új információval gazdagodtak. A konferencia 

hosszútávú célja az volt, hogy hozzájáruljon az anyanyelvi tudásátadás módszertani megújításához, 

annak színesítéséhez. 

https://szon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3461241/ 

 

További megjelenés: 

 

• kemma.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.kemma.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-1830078/ 

• baon.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.baon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-2235714/ 

• bama.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 
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https://www.bama.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-2078139/ 

• teol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.teol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-1938546/ 

• veol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.veol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3130038/ 

• duol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.duol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3059274/ 

• heol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.heol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-1999062/ 

• szoljon.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-1980276/ 

• zaol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.zaol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3367890/ 

• vaol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.vaol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3325134/ 

• sonline.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.sonline.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-1873713/ 

• feol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.feol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3340107/ 

• beol.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.beol.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-2268774/ 

• nool.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://www.nool.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-2870310/ 

• haon.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://haon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3612744/ 

• boon.hu - 2019.10.16. 

Milyen nyelvtant tanítsunk? 

https://boon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3860484/ 

 

Délvilág - 2019.10.18. (4. oldal) 

Mit adhat egy városnak a régészettudomány? 

Mit adott és mit adhat a régészettudomány egy városi közösségnek? – Régi tanulságok, új lehetőségek 

Hódmezővásárhely példáján címmel szervez előadást a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft. október 18-án, pénteken 17.30-kor a vásárhelyi művésztelepen. Rapcsák Katalin 

művésztelep-vezető köszöntője után Szabó Gábor, az ELTE egyetemi docense tart előadást.  
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https://www.nool.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-2870310/
https://haon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3612744/
https://boon.hu/eletstilus/milyen-nyelvtant-tanitsunk-3860484/


elteonline.hu - 2019.10.18. 

Előadások az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén 

Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete az őszi félévben a Nyitott napok előadássorozattal 

és a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság című konferenciával is várja az érdeklődőket. Az 

eseményeken a könyvtár- és információtudomány aktuális kérdései, érdekes kutatási eredményei 

kerülnek terítékre, a szakma jelentős képviselői által. A Nyitott Napokat az ELTE Könyvtártudományi 

Tanszékének egykori vezetője, Voit Krisztina indította el 1995 őszén. 

http://elteonline.hu/kultura/2019/10/18/eloadasok-az-elte-btk-konyvtartudomanyi-tanszeken/ 

 

eduline.hu - 2019.10.17. 

Újabb rangsor: két magyar intézmény a világ legjobb informatikai képzést indító egyetemei között 

Ma hozták nyilvánosságra a Times Higher Education (THE) 2020-as szakterületi rangsorai közül a 

következőt: az informatikai képzéseket felsoroló részlistát. A magyar egyetemek közül az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem került be a listába, mind két intézmény a 

601+ kategóriába került. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191017_informatikai_rangsor 

 

Zalai Hírlap - 2019.10.21. (12. oldal) 

Magas színvonal az idei Izsák-versenyen 

Pénteken és szombaton rendezték meg a Zrínyi Miklós Gimnáziumban az Izsák Imre Gyula komplex 

természettudományi versenyt. (…) A feladatokat az ELTE-n és BME-n állították össze, e két egyetemről 

hozták magukkal a professzorok, a zsűri tagjai. Az eredményhirdetés előtt dr. Zsakó László zsűrielnököt, 

az ELTE tanszékvezetőjét kérdeztük a mezőny tudásáról. (…) 

 

hirado.hu - 2019.10.20.  

Négy városban összesen 25 filmet tűz műsorára a 12. Koreai Filmfesztivál 

Négy városban összesen 25 filmet tűz műsorára a 12. Koreai Filmfesztivál, amelyet október 25. és 31. 

között rendeznek meg. (…) A fesztivál utolsó előtti napján a koreai film külföldi és magyar kutatói 

tartanak előadásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filmtudomány Tanszékén. (…) A 

filmvetítések előtt Vincze Teréz, az ELTE Filmtudomány Tanszékének adjunktusa rövid felvezetőket 

tart. (…) A 100. évforduló alkalmából az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filmtudomány Tanszékén 

egynapos nemzetközi szimpóziumot tartanak október 30-án. 

https://hirado.hu/kultura-eletmod/mozi/cikk/2019/10/20/25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-

filmfesztival 

 

További megjelenés: 

 

• bevezetem.eu - 2019.10.21. 

Négy városban összesen 25 filmet tűz műsorára a 12. Koreai Filmfesztivál 

https://bevezetem.eu/2019/10/21/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-

koreai-filmfesztival 

• haon.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://haon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

3619986/ 

• hirtv.hu - 2019.10.20. 

Négy városban összesen 25 filmet tűz műsorára a 12. Koreai Filmfesztivál 

http://elteonline.hu/kultura/2019/10/18/eloadasok-az-elte-btk-konyvtartudomanyi-tanszeken/
http://eduline.hu/felsooktatas/20191017_informatikai_rangsor
https://hirado.hu/kultura-eletmod/mozi/cikk/2019/10/20/25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival
https://hirado.hu/kultura-eletmod/mozi/cikk/2019/10/20/25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival
https://bevezetem.eu/2019/10/21/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival
https://bevezetem.eu/2019/10/21/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival
https://haon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3619986/
https://haon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3619986/


https://hirtv.hu/kultura/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-

filmfesztival-2489120 

• kemma.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.kemma.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

1835148/ 

• szoljon.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.szoljon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

1986477/ 

• zaol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.zaol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

3374961/ 

• feol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.feol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

3345738/ 

• heol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.heol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

2004633/ 

• bama.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.bama.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

2084220/ 

• vaol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.vaol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

3330747/ 

• baon.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.baon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

2242572/ 

• szon.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://szon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3467865/ 

• beol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.beol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

2275629/ 

• nool.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.nool.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

2874615/ 

• teol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://hirtv.hu/kultura/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival-2489120
https://hirtv.hu/kultura/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival-2489120
https://www.kemma.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1835148/
https://www.kemma.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1835148/
https://www.szoljon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1986477/
https://www.szoljon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1986477/
https://www.zaol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3374961/
https://www.zaol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3374961/
https://www.feol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3345738/
https://www.feol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3345738/
https://www.heol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2004633/
https://www.heol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2004633/
https://www.bama.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2084220/
https://www.bama.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2084220/
https://www.vaol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3330747/
https://www.vaol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3330747/
https://www.baon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2242572/
https://www.baon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2242572/
https://szon.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3467865/
https://www.beol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2275629/
https://www.beol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2275629/
https://www.nool.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2874615/
https://www.nool.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-2874615/


https://www.teol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

1945098/ 

• veol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.veol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

3135468/ 

• duol.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.duol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

3063849/ 

• sonline.hu - 2019.10.20. 

Négy városba is ellátogat a koreai mozi 

https://www.sonline.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-

1879851/ 

• magyarnemzet.hu - 2019.10.20. 

Összesen 25 filmet tűz műsorára a 12. Koreai Filmfesztivál 

https://magyarnemzet.hu/kultura/osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-

filmfesztival-7419269/ 

• webradio.hu - 2019.10.20. 

Négy városban összesen 25 filmet tűz műsorára a 12. Koreai Filmfesztivál 

https://webradio.hu/hirek/kultura/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-

koreai-filmfesztival 

• magyarnarancs.hu - 2019.10.20. 

Ritka filmtörténeti alapművekkel érkezik a 12. Koreai Filmfesztivál 

https://magyarnarancs.hu/mikrofilm/ritka-filmtorteneti-alapmuvekkel-erkezik-a-12-koreai-

filmfesztival-123919 

• propeller.hu - 2019.10.20. 

Hamarosan kezdődik a Koreai Filmfesztivál, ritkán látható filmekkel – ne hagyja ki! 

http://propeller.hu/szorakozas/3467975-hamarosan-kezdodik-koreai-filmfesztival-ritkan-

lathato-filmekkel-ne 

• szegedma.hu - 2019.10.20. 

Szegeden is láthatjuk a 12. Koreai Filmfesztivál legjobb alkotásait 

https://szegedma.hu/2019/10/szegeden-is-lathatjuk-a-12-koreai-filmfesztival-legjobb-

alkotasait 

• haon.hu - 2019.10.20.  

Debrecenben is lesz filmvetítés a Koreai Filmfesztivál alkalmából 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/debrecenben-is-lesz-filmvetites-a-koreai-filmfesztival-

alkalmabol-3620004/ 

 

gondola.hu - 2019.10.20.  

A Komárom "alatti" Brigetio feltárása - világörökség? 

Ismert történelmi, kultúrtörténeti tény, már-már közhely, hogy a Kárpát-medence, Magyarország, „a 

népek országútja” régészeti szempontból kimeríthetetlen kincsesbánya. Az azonban ritka eset, ha 

olyan területen kutathatnak a szakemberek, amely nemcsak fontos helyi értékkel rendelkezik, hanem 

nemzetközi jelentőségű is. Ilyen „világszám” a Komárom-Szőny alatt rejtőző egykori Brigetio feltárása. 

Bartus Dáviddal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Ókori Régészeti Tanszékének 

tanszékvezető docensével e „hármas” város múltjáról, megtalált régiségeiről és az immár húsz éve 

tartó ottani terepi munkájáról beszélgettünk. 

https://www.teol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1945098/
https://www.teol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1945098/
https://www.veol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3135468/
https://www.veol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3135468/
https://www.duol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3063849/
https://www.duol.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-3063849/
https://www.sonline.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1879851/
https://www.sonline.hu/sztarvilag/hazai-sztarvilag/negy-varosba-is-ellatogat-a-koreai-mozi-1879851/
https://magyarnemzet.hu/kultura/osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival-7419269/
https://magyarnemzet.hu/kultura/osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival-7419269/
https://webradio.hu/hirek/kultura/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival
https://webradio.hu/hirek/kultura/negy-varosban-osszesen-25-filmet-tuz-musorara-a-12-koreai-filmfesztival
https://magyarnarancs.hu/mikrofilm/ritka-filmtorteneti-alapmuvekkel-erkezik-a-12-koreai-filmfesztival-123919
https://magyarnarancs.hu/mikrofilm/ritka-filmtorteneti-alapmuvekkel-erkezik-a-12-koreai-filmfesztival-123919
http://propeller.hu/szorakozas/3467975-hamarosan-kezdodik-koreai-filmfesztival-ritkan-lathato-filmekkel-ne
http://propeller.hu/szorakozas/3467975-hamarosan-kezdodik-koreai-filmfesztival-ritkan-lathato-filmekkel-ne
https://szegedma.hu/2019/10/szegeden-is-lathatjuk-a-12-koreai-filmfesztival-legjobb-alkotasait
https://szegedma.hu/2019/10/szegeden-is-lathatjuk-a-12-koreai-filmfesztival-legjobb-alkotasait
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/debrecenben-is-lesz-filmvetites-a-koreai-filmfesztival-alkalmabol-3620004/
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/debrecenben-is-lesz-filmvetites-a-koreai-filmfesztival-alkalmabol-3620004/


https://gondola.hu/hirek/245580-Magyar_Kurir__a_Komarom__alatti__Brigetio_feltarasa_-

_vilagorokseg_.html 

 

További megjelenés: 

 

• magyarkurir.hu - 2019.10.19. 

A lehetőségek ókori városa – Bartus Dávid régész Brigetio feltárásáról 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-lehetosegek-okori-varosa-bartus-david-regesz-brigetio-

feltarasarol 

 

M5 - Novum - 2019.10.19. 

Idén is megrendezésre került a Tudományok Fővárosa nevű esemény 

Megszólalók:  Darázs Lénárd általános rektorhelyettes, Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Vásárhelyi 

Gábor kutató, ELTE Biológiai Fizika Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2019-10-19-i-adas/ 

  

vaol.hu - 2019.10.18. 

60 éves a szombathelyi felsőoktatás 

Nagyszabású ünnepséget tartott pénteken az ELTE Savaria Egyetemi Központja: a szombathelyi 

intézmény fennállásának 60. évfordulóját ünnepelték az Agora – Savaria Filmszínházban. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-3329073/ 

 

További megjelenés: 

 

• Vas Népe - 2019.10.19. (1,3. oldal) 

Hatvanéves a szombathelyi felsőoktatás  

• sztv.hu - 2019.10.18.  

60 éves a szombathelyi felsőoktatás - SZTV.hu 

http://www.sztv.hu/hirek/60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-20191018 

 

elteonline.hu - 2019.10.19. 21:27:22 

Szem nem maradt szárazon a Welcome esten 

Ismerkedő estet tartottak a szombathelyi mentoráltak részére a városban működő ELTE Savaria 

Egyetemi Központ és a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjának mentorai. A 

HÖOK Mentorprogram Északnyugat-magyarországi régiójához tartozó Szombathely egyetemi 

városban élménydúsan zajlik az élet azon elsőéves hallgatók számára, akik mentoráltaknak 

jelentkeztek. (…) 

 

blvd24.hu - 2019.10.18. 

A régészettudomány és a városi közösség kapcsolatáról a vásárhelyi művésztelepen 

A vásárhelyi kötődésű dr. habil Szabó György, az ELTE egyetemi docense tartott ma előadást a 

Hódmezővásárhelyi Művésztelepen. 

https://blvd24.hu/2019/10/18/a-regeszettudomany-es-a-varosi-kozosseg-kapcsolatarol-a-vasarhelyi-

muvesztelepen/ 

 

További megjelenés: 

 

• vasarhely24.com - 2019.10.18. 

https://gondola.hu/hirek/245580-Magyar_Kurir__a_Komarom__alatti__Brigetio_feltarasa_-_vilagorokseg_.html
https://gondola.hu/hirek/245580-Magyar_Kurir__a_Komarom__alatti__Brigetio_feltarasa_-_vilagorokseg_.html
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-lehetosegek-okori-varosa-bartus-david-regesz-brigetio-feltarasarol
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-lehetosegek-okori-varosa-bartus-david-regesz-brigetio-feltarasarol
https://mediaklikk.hu/video/novum-2019-10-19-i-adas/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-3329073/
http://www.sztv.hu/hirek/60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-20191018
https://blvd24.hu/2019/10/18/a-regeszettudomany-es-a-varosi-kozosseg-kapcsolatarol-a-vasarhelyi-muvesztelepen/
https://blvd24.hu/2019/10/18/a-regeszettudomany-es-a-varosi-kozosseg-kapcsolatarol-a-vasarhelyi-muvesztelepen/


A régészettudomány és a városi közösség kapcsolatáról a vásárhelyi művésztelepen 

http://www.vasarhely24.com/kultura/a-regeszettudomany-es-a-varosi-kozosseg-

kapcsolatarol-a-vasarhelyi-muvesztelepen 

 

elteonline.hu - 2019.10.18. 

Boldogság és proaktivitás a hetedik ELTEfeszten 

Immáron hetedik alkalommal rendezte meg egyetemünk pályaválasztási fesztiválját, az ELTEfesztet, 

melynek célja, hogy a végzős középiskolások első kézből informálódjanak a képzési kínálatról, a 

nemzetközi programokról, az ösztöndíjakról és a szabadidős lehetőségekről.  

http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/18/boldogsag-es-proaktivitas-a-hetedik-elte-feszten 

 

vaol.hu - 2019.10.18. 13:00:00 

Gázömlést szimuláltak a katasztrófavédők Szombathelyen 

Komplex együttműködési gyakorlatot tartottak csütörtökön a Sárdi-ér utcában a katasztrófavédők, a 

mentők, a rendőrség, a polgárőrség, az áramszolgáltató, a földgázszállító és az ELTE mentőcsoportja. 

Mintegy nyolcvan ember gyakorolta az összehangolt beavatkozást. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gazomlest-szimulaltak-a-katasztrofavedok-

szombathelyen-3327465/ 

 

magyarnemzet.hu - 2019.10.21.  

Tíz filmterv jutott az 2019-es Inkubátor Program döntőjébe 

(...) Az Inkubátor Programra diplomás, de első egészestés filmet moziban még be nem mutatott 

rendezők, valamint azok az alkotók jelentkezhettek, akik rövidfilmjükkel már szerepeltek nemzetközi 

filmfesztiválokon. (...) A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem (SZFE), a Budapesti Metropolitan Egyetem és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) diplomásaitól érkezett. (…) 

https://magyarnemzet.hu/kultura/tiz-filmterv-jutott-az-2019-es-inkubator-program-dontojebe-

7422707/ 

 

További megjelenés: 

 

• origo.hu - 2019.10.21. 

Ők az Inkubátor Program idei továbbjutói 

https://www.origo.hu/filmklub/20191021-inkubator-program-2019-ime-a-10-tovabbjuto-

elsofilmes.html 

• webradio.hu - 2019.10.21.  

Tíz filmterv jutott az 2019-es Inkubátor Program döntőjébe 

https://webradio.hu/hirek/kultura/tiz-filmterv-jutott-az-2019-es-inkubator-program-

dontojebe 

 

zetapress.hu - 2019.10.21. 

Versenyfelhívás az ELTE-n 

A Magyar Innovációs Szövetség ma az ELTE-n 29. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az 

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az EMMI, az ITM és az M5 

közreműködésével. A versenyt Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja az NKFI 

Alapból. Az eseményt Darázs Lénárd, az ELTE általános rektor-helyettese mint házigazda nyitotta meg 

az ELTE ÁJK Aula Magnában. 

http://www.zetapress.hu/belfold/104195 
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M5 - Kulturális híradó - 2019.10.21. 

29. alkalommal hirdették meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt 

Megszólalók:  Darázs Lénárd rektorhelyettes, ELTE 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-10-21-i-adas/ 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-10-21-i-adas/

