
 

 

 

 

 

Magyar Nemzet - 2020.10.26. (15. oldal) 

Sikeres volt a magyar műhold 

Az ATL–1 kísérleti feladata az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kémiai 

Intézetében, a Sinkó Katalin vezette Szol-gél laboratóriumban kifejlesztett ultrakönnyű, 

nagy porozitású, alumínium-oxid alapú szigetelőanyag-család tesztelése volt a 

világűrben, változó, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között. 

További megjelenés: 

 

- agrotrend.hu -2020.10.23.  

Sikeres munkát végzett a magyar ATL–1 műhold 

https://www.agrotrend.hu/hireink/sikeres-munkat-vegzett-a-magyar-atl1-muhold 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.22.  

Sikeres munkát végzett a magyar ATL–1 műhold 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/sikeres-munkat-vegzett-a-magyar-atl-1-

muhold-8844800/ 

 

Nemzeti Sport - 2020.10.26. (13. oldal) 

Vérszemet kaptak 

A női élvonalbeli ELTE BEAC Újbuda egyik játékosának pozitív lett a koronavírustesztje, 

ezért a csapat karanténba vonult a TFSE-MTK elleni 68–73-as vereség másnapján.  

További megjelenés: 

 

- wbasket.hu - 2020.10.25.  

Koronavírus – karanténban az ELTE-BEAC Újbuda NB1-es csapata 

 

Vas Népe - 2020.10.26. (15. oldal) 

Több mint százan futottak 

A Szombathelyi Egyetemi SE, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és az ELTE SEK 

immáron 35. alkalommal rendezte meg az Őszi Csótó-futást. 

További megjelenés: 

 

2020/44. hét  (október 26. – november 1.) 

https://www.agrotrend.hu/hireink/sikeres-munkat-vegzett-a-magyar-atl1-muhold
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/sikeres-munkat-vegzett-a-magyar-atl-1-muhold-8844800/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/sikeres-munkat-vegzett-a-magyar-atl-1-muhold-8844800/


- vaol.hu - 2020.10.25. 

Több mint százan futottak Szombathelyen 

 

eduline.hu - 2020.10.26.  

2021 legjobb öt egyetemi gyakorlóiskolája - középiskolai részrangsor 

A tavalyi listához hasonlóan idén is az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 

Gyakorló Gimnázium vezeti a listát. Ezen kívül az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium és Kollégiuma, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma illetve szintén 

az ELTE szombathelyi gyakorlóiskolája, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnáziuma fért be az elsők közé. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20201026_legjobb_gyakorlo_gimnaziumok 

 

budakeszihirado.hu - 2020.10.25. 

3D-modelleket készítettek kutyák agyáról a kutatók 

Digitalizált koponyák alapján rekonstruálták az ELTE és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 

kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát - tájékoztatta az ELTE az MTI-t. 

http://budakeszihirado.hu/3d-modelleket-keszitettek-kutyak-agyarol-a-kutatok 

További megjelenés: 

 

- jaszberenyhirado.hu - 2020.10.25. 

3D-modelleket készítettek kutyák agyáról a kutatók 

http://jaszberenyhirado.hu/3d-modelleket-keszitettek-kutyak-agyarol-a-kutatok 

- tatabanyahirado.hu - 2020.10.25. 

3D-modelleket készítettek kutyák agyáról a kutatók 

http://tatabanyahirado.hu/3d-modelleket-keszitettek-kutyak-agyarol-a-kutatok 

- szentendrehirado.hu - 2020.10.25. 

3D-modelleket készítettek kutyák agyáról a kutatók 

http://szentendrehirado.hu/3d-modelleket-keszitettek-kutyak-agyarol-a-kutatok 

- karpatinfo.net - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar kutatók 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/10/25/koponyak-alapjan-alkottak-

3d-modelleket-kutyak-agyarol-magyar-kutatok 

- budaorsiinfo.hu - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/10/23/koponyak-alapjan-alkottak-

latvanyos-3d-modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok/ 
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http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/10/23/koponyak-alapjan-alkottak-latvanyos-3d-modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok/


- origo.hu - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar kutatók 

https://www.origo.hu/tudomany/20201022-koponyak-alapjan-alkottak-

latvanyos-3dmodelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok.html 

- hir.ma - 2020.10.22. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

https://hir.ma/tudomany/koponyak-alapjan-alkottak-latvanyos-3d-modelleket-a-

kutyak-agyarol-magyar-kutatok/764359 

- webradio.hu - 2020.10.22. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/koponyak-alapjan-alkottak-latvanyos-3d-

modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok 

- infoesztergom.hu - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:koponyak-alapjan-alkottak-

latvanyos-3d-modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok-2020-10-25-153242 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:koponyak-alapjan-alkottak-

latvanyos-3d-modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok-2020-10-25-153242 

- infotatabanya.hu - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:koponyak-alapjan-alkottak-

latvanyos-3d-modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok-2020-10-25-153242 

- infodebrecen.hu - 2020.10.25. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:koponyak-alapjan-alkottak-

latvanyos-3d-modelleket-a-kutyak-agyarol-magyar-kutatok-2020-10-25-153242 
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infonyiregyhaza.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű 

hatóanyag-jelölt - mondta a gyógyszer-fejlesztést végző, Motor Farmakológia 

Kutatócsoport vezetője szombaton az M1 csatornán. Málnási-Csizmadia András 

hozzátette: a jelenlegi gyógyszerek nem képesek hatékonyan oldani az izomgörcsöket, 

ráadásul nagyon komoly neurológiai, illetve szív- és érrendszeri mellékhatásokat okoznak. 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatoorvosok-attorest-

ertek-el-a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben-2020-10-25-070000 

További megjelenés: 

 

- infotatabanya.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatoorvosok-

attorest-ertek-el-a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben-2020-10-25-070000 

- infoesztergom.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatoorvosok-

attorest-ertek-el-a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben-2020-10-25-070000 

- budaorsiinfo.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/10/25/magyar-kutatoorvosok-attorest-

ertek-el-a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben/ 

- infodebrecen.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében  

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-kutatoorvosok-

attorest-ertek-el-a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben-2020-10-25-070000 

- 24.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatók áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://24.hu/tudomany/2020/10/25/mph-220-izomgorcsoldo-eotvos-lorand-

tudomanyegyetem/ 

- haon.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://haon.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4452658/ 

- beol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében  
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https://www.beol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-3141661/ 

- delmagyar.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-

tartos-izomgorcsok-kezeleseben-6931262/ 

- veol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.veol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4133641/ 

- boon.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://boon.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4661923/ 

- bama.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.bama.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-2952274/ 

- heol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.heol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-2956093/ 

- vaol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.vaol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4368895/ 

- feol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.feol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4381873/ 

- kisalfold.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-

tartos-izomgorcsok-kezeleseben-10357322/ 

- zaol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 
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https://www.zaol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4620862/ 

- sonline.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.sonline.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-

tartos-izomgorcsok-kezeleseben-3353566/ 

- kemma.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.kemma.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-

tartos-izomgorcsok-kezeleseben-3051658/ 

- duol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.duol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-3899326/ 

- szon.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://szon.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-4287700/ 

- baon.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.baon.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-3085828/ 

- teol.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.teol.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben-2866168/ 

- szoljon.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-

tartos-izomgorcsok-kezeleseben-2778154/ 

- hir6.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésébe 

http://hir6.hu/cikk/158143/magyar_kutatoorvosok_attorest_ertek_el_a_tartos_izo

mgorcsok_kezelesebe 

- metropol.hu - 2020.10.24. 

A tartós izomgörcsök kezelésében áttörést értek el a magyar kutatók 
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https://metropol.hu/aktualis/a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben-attorest-ertek-

el-a-magyar-kutatok-74453/ 

- ma.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

http://www.ma.hu/tudomany/353188/Magyar_kutatoorvosok_attorest_ertek_el_a_

tartos_izomgorcsok_kezeleseben?place=srss 

- civilhetes.net - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.civilhetes.net/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben 

- promenad.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://www.promenad.hu/2020/10/24/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-

a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben/ 

- webradio.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/magyar-kutatoorvosok-attorest-ertek-el-

a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben 

- portfolio.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében - 

Százezer honfitársunk örülhet ennek 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201024/magyar-kutatoorvosok-attorest-

ertek-el-a-tartos-izomgorcsok-kezeleseben-szazezer-honfitarsunk-orulhet-

ennek-454278 

- weborvos.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatók áttörést értek el az izomgörcsök kezelésében 

https://weborvos.hu/hirek/magyar-kutatok-attorest-ertek-el-az-izomgorcsok-

kezeleseben-262805 

- civishir.hu - 2020.10.24. 

Új remény a sztrókon átesett betegek számára 

https://civishir.hu/eletmod/2020/10/uj-remeny-a-sztrokon-atesett-betegek-

szamara 

- szabolcsihir.hu - 2020.10.24. 

Remény a sztrók miatt szenvedő betegek számára 

https://szabolcsihir.hu/eletmod/2020/10/remeny-a-sztrok-miatt-szenvedo-

betegek-szamara 
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- borsodihir.hu - 2020.10.24. 

Nagy magyar siker lehet egy új gyógyszeripari hatóanyag-jelölt 

https://borsodihir.hu/eletmod/2020/10/nagy-magyar-siker-lehet-egy-uj-

gyogyszeripari-hatoanyag-jelolt 

- vg.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatók áttörést értek el a gyógyszeriparban 

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/magyar-kutatok-attorest-ertek-

el-a-gyogyszeriparban-3152425/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatók áttörése az izomgörcsök kezelésében 

https://magyarnemzet.hu/belfold/magyar-kutatok-attorese-az-izomgorcsok-

kezeleseben-8853989/ 

- hirado.hu - 2020.10.24. 

Elviselhetetlen kínoktól szabadíthat meg a hatékony magyar izomgörcsoldó 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/10/24/stroke-os-betegek-tizezrein-segithet-

az-uj-magyar-izomgorcsoldo 

- 24.hu - 2020.10.24. 

Magyar kutatók segíthetnek a stroke utáni felépülésben 

https://24.hu/tudomany/2020/10/22/stroke-ideggorcs-magyar-kutatok-

gyogyszer/ 

- innoportal.hu - 2020.10.24. 

Jövőre embereken is elkezdik tesztelni a magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő 

gyógyszert 

http://www.innoportal.hu/jovore-embereken-is-elkezdik-tesztelni-a-magyar-

fejlesztesu-izomgorcs-csokkento-gyogyszert 

- m1 Ma reggel - 2020.10.24. 

Magyar kutatók fejlesztették ki azt a hatóanyagot, ami a stroke és más 

idegrendszeri betegségek után fellépő tartós izomgörcsök kezelésére szolgál 

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-10-24-i-adas-2/ 

- blikk.hu - 2020.10.24. 

Szenzációs áttörés: magyar kutatóknak hála hamarosan százezrek élete válhat 

könnyebbé 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/magyar-kutatok-izomgorcs-kezelese-

attores/w5r2vck 

- infostart.hu - 2020.10.24. 

Magyar tudományos innováció az izomgörcs ellen 
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https://infostart.hu/tudomany/2020/10/25/magyar-tudomanyos-innovacio-az-

izomgorcs-ellen 

- ugytudjuk.hu - 2020.10.25. 

Magyar kutatók áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://ugytudjuk.hu/cikk/magyar-kutatok-attorest-ertek-el-a-tartos-

izomgorcsok-kezeleseben 

 

vehir.hu - 2020.10.25. 

Tájfutó MEFOB: Mérő Dominika ezüstérmet szerzett 

A szombati egyéni versenyben a nőknél papírforma eredmény született, a korábban 

minden felnőtt egyéni bajnokságot megnyerő Gárdonyi Csilla (Óbudai Egyetem) győzött 

a Semmelweis Egyetem két hallgatója, Mérő Dominika és Goldmann Júlia előtt. A 

férfiaknál a Miskolci Egyetem adott két versenyzőt a dobogóra a győztes Demeter Ambrus 

és a harmadik Tugyi Levente személyében, akik között az ezüstérmes Liszka Krisztián lett 

az ELTE színeiben. 

https://vehir.hu/cikk/57593-tajfuto-mefob-mero-dominika-ezustermet-szerzett 

 

Vasárnapi Blikk - 2020.10.24. (6. oldal) 

Így öregszenek a kutyák 

A kutyák személyiségén is nyomot hagy az idő múlása – derült ki az ELTE Etológia Tanszék 

és a Clever Dog Lab munkatársainak legújabb tanulmányából. – A kutatás egyik 

legfontosabb megállapítása, hogy a kutyák és az emberek személyisége a szakaszokat 

tekintve nagyon hasonlóan változik az öregedés során. 

További megjelenés: 

 

- blikk.hu - 2020.10.24. 

Egy kutatás szerint 3 éves korukig igazán kíváncsiak: így öregszenek a kutyák 

https://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/egy-kutatas-szerint-3-eves-korukig-

igazan-kivancsiak-a-kutyak/0tp1q98 

- kadarka.net - 2020.10.24. 

A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán 

https://kadarka.net/cikkek-kat/a-kutyak-szemelyisege-nem-egyenletesen-

valtozik-az-eletuk-folyaman 
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Vas Népe - 2020.10.24. (1. oldal) 

Fertőtlenítették a Bolyai-iskolát 

A Magyar Honvédség fertőtlenítette az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnáziumot október 23-án. (…) A mentesítést az MH 93. Petőfi Sándor vegyvédelmi 

zászlóaljának 12 fős fertőtlenítő csoportja végezte. 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.10.24. 

Fertőtlenítették a Bolyai iskolát – A székesfehérvári vegyivédelmi zászlóalj alakulata 

érkezett Szombathelyre 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fertotlenitettek-a-bolyai-iskolat-a-

szekesfehervari-vegyivedelmi-zaszloalj-alakulata-erkezett-szombathelyre-

4366519/ 

- ugytudjuk.hu - 2020.10.24. 

Győrben a pápai, Szombathelyen a fehérvári honvédek fertőtlenítik az iskolákat 

https://ugytudjuk.hu/cikk/gyorben-a-papai-szombathelyen-a-fehervari-

honvedek-fertotlenitik-az-iskolakat 

 

elteonline.hu - 2020.10.24. 

„A magyar forradalom tükör a világ minden népének” 

Az ELTE Savaria Egyetemi Központja is megemlékezett az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról. Október 21-én tartott ünnepi megemlékezést az ELTE Savaria Egyetemi 

Központ az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének és a Magyar Köztársaság 

1989. évi kikiáltásának napja alkalmából. A műsorban közreműködtek a szombathelyi 

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) hallgatói.  

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/23/a-magyar-forradalom-tukor-a-vilag-minden-

nepenek/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.10.24. 

Megdöbbentő felfedezés: mégsem férfi írhatta a Gula-himnuszt 

Niederreiter Zoltán a mezopotámiai istenek világát térképezi fel Történelem szakra 

jelentkezett az ELTE-re (1996), egy évvel később elkezdte az asszirológiát, a következő 

évben a régészetet. 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/megdobbento-felfedezes-megsem-ferfi-irhatta-a-

gula-himnuszt-8855315/ 
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RTL Klub - Fókusz Plusz - 2020.10.24. 

Napjainkban is a nők végzik a házimunkák legjavát? 

Megszólaló:  Gregor Anikó szociológus, az ELTE PPK oktatója 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2020-10-24-c_12778109 

 

Győr + - 2020.10.23. (30. oldal) 

Győzelem forradalmi hangulatban 

Ez akkoriban nem is lehetett máshogyan, mára minden a helyére került. A BEAC-nak, az 

ELTE egyetemi sportklubjának van egy márványtáblája, ahol olvashatók az egyesület 

olimpiai bajnokainak a nevei, engem valahogy lefelejtettek róla. Talán azért, mert a Kádár-

rendszer nem igazán örült a disszidálásomnak, ezért a Hámori Jenőt nem volt szerencsés 

emlegetni. Nemrég azonban egy szép ünnepség keretében felkerült oda a nevem. 

 

elteonline.hu - 2020.10.23. 

Informatikai alkotószakkörök gyerekeknek az ELTE T@T Kuckó szervezésében 

Egyetemünk programrepertoárjában a kicsik és a nagyok is megtalálhatják a nekik való 

elfoglaltságot, főként, ha oktató jellegű projektről van szó; bemutatkozik az ELTE T@T 

Kuckó legújabb alkotó szakköre! A szervezők hétköznap délutánonként, – a 

járványhelyzetre tekintettel – online közvetítés formájában tartják majd az informatikai 

szakkört, minimum 10 fő jelentkezése esetén. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/23/informatikai-alkotoszakkorok-gyerekeknek-az-

elte-tt-kucko-szervezeseben/ 

 

forbes.hu - 2020.10.23. 

Lelkes szúnyogvadászok és magyar kutatók dolgoznak a jövő járványainak 

elfojtásán 

A még hatékonyabb adatgyűjtés érdekében további fejlesztések vannak kilátásban. Hazai 

kutatók munkájához köthető a mesterséges intelligencia alkalmazása a Mosquito Alert-

be beérkező adatok kezelésében. A Csabai István fizikus egyetemi tanár, az ELTE TTK 

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének professzora által vezetett csoport többek 

között azon dolgozik, hogy az applikáció segítségével gyűjtött képeket dolgozza fel gépi 

tanulási módszerekkel. 

https://forbes.hu/uzlet/magyar-tudos-virus-szunyog-pte-mta/ 

 

 

 

 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2020-10-24-c_12778109
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/23/informatikai-alkotoszakkorok-gyerekeknek-az-elte-tt-kucko-szervezeseben/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/23/informatikai-alkotoszakkorok-gyerekeknek-az-elte-tt-kucko-szervezeseben/
https://forbes.hu/uzlet/magyar-tudos-virus-szunyog-pte-mta/


magyarnemzet.hu - 2020.10.23. 

Ilyen ízeket is érezhetnek a koronavírus betegek 

A koronavírus különböző tüneteket produkál egyes betegeknél. Sok fertőzött arról 

számolt be, hogy a Covid-19 egyik tünete volt, hogy nem éreztek illatokat, szagokat és 

ízeket. Viszont egyes betegeknél olyan tünetekkel jelentkezett a vírus, hogy fura ízeket 

éreztek. (…) A csütörtök esti adás vendége Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai 

Tanszékének vezetője volt, aki úgy fogalmazott: ő jobban fél a koronavírustól, mint a 

leendő vakcina esetleges mellékhatásaitól. 

https://magyarnemzet.hu/mindmegette/ilyen-izeket-is-erezhetnek-a-koronavirus-

betegek-8850968/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.10.23. 

A nyájimmunitás állíthatja le a járvány terjedését 

Magyarország 13 milliárd forintért 6,5 millió koronavírus elleni oltóanyagot kötött le, a 

brit–svéd gyógyszergyártótól rendelt oltóanyag egyelőre a klinikai teszt fázisában van, így 

nem tudni, mikor kaphatja meg a szükséges engedélyeket. (…) A kutatók szerint nincs ok 

a pánikra, mert a gyógyszergyártóknak a verseny ellenére is nagyon szigorú engedélyezési 

procedúrán kell átesniük – hangzott el a HírTV Magyarország élőben című műsorában. A 

csütörtök esti adás vendége Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai Tanszékének vezetője 

volt, aki úgy fogalmazott: ő jobban fél a koronavírustól, mint a leendő vakcina esetleges 

mellékhatásaitól. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-nyajimmunitas-allithatja-le-a-jarvany-terjedeset-

8850566/ 

 

marieclaire.hu - 2020.10.23.  

Otthonra vár az autista fiút nevelő család 

Anna bejegyzése valószínűleg azért érintett meg annyi embert, mert a személyes 

probléma mögött egész társadalmat érintő jelenségek tárulnak fel. Az MTA-ELTE 

Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) legfrissebb kutatása (beszámolónk 

róla ITT ) is arról számol be, hogy az autizmusban érintett családok életminősége 

szignifikánsan rosszabb a tipikus fejlődésű gyerekeket nevelő, de még a más 

fogyatékosságban érintett családok életminőségéhez képest is. 

https://marieclaire.hu/riporter/2020/10/23/egy-siket-neni-melle-peldaul-

bekoltozhetnenk-lakaskereses-autizmussal/ 
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nyugat.hu - 2020.10.23.  

Egy rakás díjat nyert a szombathelyi gépészcsapat egy budapesti versenyen 

A 2020. október 20-21. között rendezett Techtogether Automotive Hungary & Ipar Napjai 

versenyről az előkelő II. helyezéssel és három különdíjjal érhettek haza a szombathelyi 

gépészmérnök-hallgatók – közölte lapunkkal az ELTE Informatikai Karának Savaria 

Műszaki Intézete. Idén is az őszi Automotive Hungary kiállítás keretében rendezték meg 

a kétnapos Techtogether Automotive Hungary mérnökhallgatói versenyt a budapesti 

Hungexpo területén.  

https://www.nyugat.hu/cikk/egy_rakas_dijat_nyert_a_szombathelyi_gepeszcsapat 

 

telex.hu - 2020.10.23. 

Csapataink harcban állnak 

Október 23-án a rezsim katonái és rendőrei lőttek a rezsim ávósaira, két nap múlva 

ugyanezek a honvédok foglalták vissza a Rádiót a szovjeteknek. Ez jól mutatja, mennyire 

kaotikus volt 1956 katonailag, egy új adatbázis azonban egyértelművé teszi, hogy a 

legtöbb magyar katonát a szovjetek lőtték le a szabadságharc alatt. (...) A karhatalmisták, 

az „ávósók” nem részei az adatbázisnak. - fogalmaztak a telexnek a térképes adatbázis 

létrehozói: Tulipán Éva, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója és Timár Gábor az ELTE 

Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője. 

https://telex.hu/tudomany/2020/10/23/csapataink-harcban-allnak 

 

ujkor.hu - 2020.10.23. 

Női szerepek – háború és köztéri szobrok 

Az első előadó, Svégel Fanni etnográfus, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 

doktorandusza Nemi erőszak az első világháborúban: felmerülő kérdések, lehetséges 

források című előadásában elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia első 

világháborúban harcoló katonáihoz köthető nemi erőszaktétellel foglalkozott. 

http://ujkor.hu/content/haborubanmegeroszakoltnokemlekezete3_ 

 

hírTV - Híradó 12:00 - 2020.10.23. 

Az influenza elleni védőoltás nemhogy gyengíti, hanem erősíti az immunrendszert, 

mondta Kacskovics Imre 

Az influenza elleni védőoltás nemhogy gyengíti, hanem erősíti az immunrendszert, 

jelentette ki Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Az 

ELTE immunológiai tanszékének vezetője hozzátette, a védőoltásokról azt is el lehet 

mondani, hogy segítik az általános immunválasz-képességeket. 

Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK dékánja 

https://www.nyugat.hu/cikk/egy_rakas_dijat_nyert_a_szombathelyi_gepeszcsapat
https://telex.hu/tudomany/2020/10/23/csapataink-harcban-allnak
http://ujkor.hu/content/haborubanmegeroszakoltnokemlekezete3_


https://hirtv.hu/video/241737 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.10.23.  

Mit lehet tudni Közép-Európa egyetlen klímalaborjáról? 

Megszólaló: Vincze Miklós tudományos főmunkatárs, ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-10-23-i-adas-2/ 

 

elteonline.hu - 2020.10.22. 

Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas Pannoniában kötetbemutató az ELTE SEK-

en 

Könyvbemutatót tartottak az ELTE Savaria Egyetemi Központ nagytanári tanácstermében 

a Magyar Történelmi Társulat Nyugat-Dunántúli Regionális Csoportjának szervezésében 

október 20-án. A kötetet bemutatta prof. dr. Grüll Tibor, az MTA doktora, a Pécsi 

Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének vezetője, valamint maga az alkotó, dr. 

Agócs Nándor, az ELTE BDPK oktatója.  

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/22/dignitas-auctoritas-maiestas-es-potestas-

pannoniaban-kotetbemutato-az-elte-sek-en/ 

 

elteonline.hu - 2020.10.22. 

A Magyar nyelvjárások napja címmel ikerkonferenciát szerveznek 

Október 29-én és 30-án online módon csatlakozhatnak az érdeklődők az 

ikerkonferenciához. A rendezvény fővédnöke dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások 

minisztere lesz. 2020. október 29–30-án az ELTE BDPK Magyar Nyelvtudományi 

Tanszékének társszervezésében kerül sor A magyar nyelvjárások napja című 

ikerkonferencia megrendezésére. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/22/a-magyar-nyelvjarasok-napja-cimmel-

ikerkonferenciat-szerveznek/ 

 

elteonline.hu - 2020.10.22. 

Az ELTE színész arcai: Interjú Görgényi Leventével, az ELTEátrum vezetőjével 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem amatőr – de korántsem amatőr színészekből álló – 

színésztársulatát mutatjuk be cikkünkben. A színjátszó csoport közel 5 éve ad lehetőséget 

a színészet iránt rajongó ELTE-s tanulóknak, hogy megmutathassák magukat a színpadon, 

hogy felfedezzék a bennük rejlő lehetőségeket, és próbáról próbára fejlődjenek. Az 

ELTEátrum hivatalosan hobbiszinten foglalkozik színjátszással, ám számos tagja mögött 

már többéves tapasztalat áll. 

https://hirtv.hu/video/241737
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-10-23-i-adas-2/
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/22/dignitas-auctoritas-maiestas-es-potestas-pannoniaban-kotetbemutato-az-elte-sek-en/
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/22/dignitas-auctoritas-maiestas-es-potestas-pannoniaban-kotetbemutato-az-elte-sek-en/
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/22/a-magyar-nyelvjarasok-napja-cimmel-ikerkonferenciat-szerveznek/
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/22/a-magyar-nyelvjarasok-napja-cimmel-ikerkonferenciat-szerveznek/


http://elteonline.hu/kultura/2020/10/22/az-elte-szinesz-arcai-interju-gorgenyi-

leventevel-az-elteatrum-vezetojevel/ 

 

itcafe.hu - 2020.10.22. 

Informatikai verseny diákoknak 

Az e-Hódot a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann 

Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. A BEBRAS-kezdeményezés célja, hogy 

felkeltse a diákok érdeklődését az informatika iránt, feloldja esetleges negatív 

előítéleteiket és megmutassa a szakmában lévő lehetőségeket. Tavaly világszerte közel 

2,8 millió diák vett részt a versenyen, itthon pedig 202 magyarországi iskola 27 702 diákja 

vett részt a feladatok megoldásában az interneten keresztül. 

https://itcafe.hu/hir/njszt_ehod_2020.html 

 

itcafe.hu - 2020.10.22. 

Ingyenes informatikai alkotószakkörök gyerekeknek 

Az ELTE Informatikai Kara által indított kezdeményezés keretében az alkotókörök 

résztvevői hétköznap délutánonként találkoznak a virtuális térben, hogy vezetőjük 

útmutatást adjon nekik. Az egyórás csapatmegbeszélés után minden vezető további 30 

percben elérhető lesz egyéni kérdések megválaszolására. A közlemény szerint a 

foglalkozások során a résztvevők elsajátítják a játékprogramozás alapjait. 

Megismerkednek a Unity fejlesztő környezettel, elkészítik első saját 2D-s PC-s játékukat. 

https://itcafe.hu/hir/elte_ik_szakkor_gyerekek.html 

 

portfolio.hu - 2020.10.22. 

Ezeken a romokon építi Elon Musk a jövőnket - Irány a világűr benépesítése? 

Idén augusztusban mérföldkőhöz érkezett SpaceX nevű vállalkozása, amely sikeresen 

megvalósította a történelem első emberes magánexpedícióját. Azonban amikor 

szemünket Musk üzleti és technológiai vívmányaira vetjük, és klímaszorongásunkra 

gyógyírt keresve, azt reméljük, hogy az emberiség számára van túlélés előbb a Mars, majd 

távolabbi bolygók benépesítésével, érdemes emlékeznünk, milyen romokon épül az 

emberiség jövője. (…) Tanács János, ELTE, egyetemi docens 

https://www.portfolio.hu/prof/20201022/ezeken-a-romokon-epiti-elon-musk-a-

jovonket-irany-a-vilagur-benepesitese-451202 
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qubit.hu - 2020.10.22. 

A megtermett nápolyi masztiff agytérfogata alig duplája az apró csivaváénak 

Az agy nem méretarányosan változik a kis- és nagytestű kutyafajták között, az arckoponya 

hossza azonban lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a 

homloklebeny elülső részére – derül ki az ELTE és a Kaposvári Egyetem kutatói által a 

Frontiers in Veterinary Science folyóiratban publikált tanulmányából. 

https://qubit.hu/2020/10/22/a-megtermett-napolyi-masztiff-agyterfogata-alig-duplaja-

az-apro-csivavaenak 

 

ugytudjuk.hu - 2020.10.22. 

Hasított a szombathelyi hallgatók kisautója Budapesten 

Második lett a Szombathelyi Gépész csapat a Techtogether ipari versenyen. A 2020. 

október 20-21. között rendezett Techtogether Automotive Hungary & Ipar Napjai 

versenyről az előkelő II. helyezéssel és három különdíjjal érhettek haza a szombathelyi 

gépészmérnök-hallgatók - írja közleményében az ELTE Informatikai Karának Savaria 

Műszaki Intézete.  

https://ugytudjuk.hu/cikk/hasitott-a-szombathelyi-hallgatok-kisautoja-budapesten 

 

ujkor.hu - 2020.10.22. 

Áltények árnyékában – A Történelemtanárok Egyletének 30. éves konferenciája 

A tudományos felszólalásokat Zempléni Gábor, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet 

tanára zárta, aki a történelemtanítás lehetőségeit vizsgálta az áltények korában. 

Hangsúlyozta, hogy a probléma évek óta jelen van, mivel bizonyos algoritmusok 

támogatják az álinformációk terjedését. Például, a világjárványra keresve a YouTube-on 

már a kiemelt videók között is a realitást mellőző címekkel lehet találkozni. 

http://ujkor.hu/content/altenyek-arnyekaban-tte-30-konferencia 

 

zaol.hu - 2020.10.22. 

Tudományos konferenciát tartottak Zalaegerszegen a diktátum létrejöttének 

hátteréről 

Dr. Murber Ibolya, az ELTE történésze az Ausztria és Magyarország közti területek 

hovatartozását vette górcső alá, jelezve: a helyzet specialitását az is adja, hogy úgy került 

magyar terület Burgenlandhoz, hogy nem foglalta el előzőleg osztrák katonai alakulat. ű 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tudomanyos-konferenciat-tartottak-

zalaegerszegen-a-diktatum-letrejottenek-hattererol-4613164/ 
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hírTV - Magyarország élőben - 2020.10.22. 

13 milliárd forintért kötött le Magyarország 6,5 millió koronavírus elleni vakcinát 

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://hirtv.hu/video/241727 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.10.22. 

Az ELTE etológusai úttörő felfedezést tettek a macskák utánzásos viselkedését 

illetően 

Megszólaló: Miklósi Ádám tanszékvezető, ELTE Etológiai Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-10-22-i-adas/ 

 

Újbuda - 2020.10.14. (1, 11.. oldal) 

Megkezdték az idényt a BEAC kosarasai 

Újbudán hagyományosan a BEAC színeiben kosaraznak a lányok, míg a férfiak a MAFC-

ban küzdenek. Az NB I-ben játszó ELTE BEAC Újbuda női csapatát látogattuk meg a szezon 

kezdetekor. 

 

Magyar Nemzet - 2020.10.27. (14. oldal) 

4iG-ösztöndíj a legszellemesebb diáknak 

Az e-Hód informatikai verseny tavaly több mint kétszáz hazai iskolában zajlott (...) Az e-

Hódot a BEBRAS-kezdeményezés részeként tíz éve rendezik meg Magyarországon azzal 

a szándékkal, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését az informatika iránt. 

További megjelenés: 

 

- Hajdú-Bihari Napló - 2020.10.27. (7. oldal) 

Az interneten kell feladatokat megoldani 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.27. 

E-Hood: 4iG-ösztöndíj a legszellemesebb diáknak 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/e-hood-4ig-osztondij-a-legszellemesebb-

diaknak-8864894/ 

- muszaki-magazin.hu - 2020.10.27. 

e-Hód: Már lehet regisztrálni Magyarország legnagyobb IT versenyére 

https://www.muszaki-magazin.hu/2020/10/27/e-hod-it-verseny-magyarorszag/ 

 

 

 

 

https://hirtv.hu/video/241727
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-10-22-i-adas/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/e-hood-4ig-osztondij-a-legszellemesebb-diaknak-8864894/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/e-hood-4ig-osztondij-a-legszellemesebb-diaknak-8864894/
https://www.muszaki-magazin.hu/2020/10/27/e-hod-it-verseny-magyarorszag/


Délmagyarország - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

Az élethosszig tartó, sokszor folyamatosan romló izomgörcsök 50-60 millió ember életét 

nehezíti meg világszerte – hangzott el a műsorban. A kutatást az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen végezték a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

támogatásával. 

További megjelenés: 

 

- Dunántúli Napló - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Észak-Magyarország - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Fejér Megyei Hírlap - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Hajdú-Bihari Napló - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Kelet-Magyarország - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Kisalföld - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Napló - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Petőfi Népe - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Somogyi Hírlap - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Tolnai Népújság - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Új Néplap - 2020.10.27. (8. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

 



- Vas Népe - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Zalai Hírlap - 2020.10.27. (2. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- 24 óra - 2020.10.27. (9. oldal) 

Izomgörcsök kezelésében segít a hazai hatóanyag 

- Szabadság - 2020.10.27. (11. oldal) 

Sikerrel tesztelik a stroke utáni izomgörcsoldó hatóanyagot 

- szimpatika.hu - 2020.10.27. 

A görcsös izommerevséget csökkentő hatóanyagot fejlesztettek ki hazánkban 

https://szimpatika.hu/cikkek/9819/vilagelsonek-szamito-magyar-fejlesztesu-

gyogyszer-keszul 

- hvg.hu - 2020.10.26. 

Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében 

https://hvg.hu/tudomany/20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motop

harma 

 

Délvilág (Délmagyarország mutáció) - 2020.10.27. (5. oldal) 

Ismét korok, kultúrák, lelőhelyek 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2014-ben útjára indult régészeti sorozat 

bemutatja Hódmezővásárhely környékének gazdag és izgalmas múltját. A nyitóelőadáson 

Raczky Pál és Füzesi András, az ELTE Régészettudományi Intézetének oktatói egy 

különleges eljárás kutatási eredményeit ismertetik. Novemberben a gorzsai vaskori 

leletekről, majd a Csomorkányról és a tramtrain nyomvonalán előkerült leletekről lesz szó 

a Korok, kultúrák, lelőhelyek estjein. 

 

Vas Népe - 2020.10.27. (3. oldal) 

Közös érdek az oktatása  

Tizenhárom cég, a szombathelyi önkormányzat és az ELTE képviselői írhatják alá azt a 

megállapodást, amely a szombathelyi gépészmérnökképzés feltételeit hivatott garantálni. 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.10.26.  

Bizottság előtt: gépészmérnökképzés, új buszok, orvosi ügyelet 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bizottsag-elott-gepeszmernokkepzes-

uj-buszok-orvosi-ugyelet-4374073/ 

 

https://szimpatika.hu/cikkek/9819/vilagelsonek-szamito-magyar-fejlesztesu-gyogyszer-keszul
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https://hvg.hu/tudomany/20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma
https://hvg.hu/tudomany/20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bizottsag-elott-gepeszmernokkepzes-uj-buszok-orvosi-ugyelet-4374073/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bizottsag-elott-gepeszmernokkepzes-uj-buszok-orvosi-ugyelet-4374073/


ma.hu - 2020.10.27. 

Koponyák alapján alkottak látványos 3D-modelleket a kutyák agyáról magyar 

kutatók 

Digitalizált koponyák alapján rekonstruálták az ELTE és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 

kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát - tájékoztatta az ELTE az MTI-t. A képek és 

modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak- és térfogatbeli 

különbségeket. 

http://www.ma.hu/tudomany/353334/Koponyak_alapjan_alkottak_latvanyos_3Dmodelle

ket_a_kutyak_agyarol_magyar_kutatok?place=srss 

További megjelenés: 

- bama.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.bama.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-2955574/ 

- baon.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.baon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-3089812/ 

- beol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.beol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-3145996/ 

- boon.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://boon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-

4666138/ 

- delmagyar.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.delmagyar.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-

kutyak-agyarol-6934948/?utm_source=rssfeed 

- duol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.duol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-3902614/ 

- feol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

http://www.ma.hu/tudomany/353334/Koponyak_alapjan_alkottak_latvanyos_3Dmodelleket_a_kutyak_agyarol_magyar_kutatok?place=srss
http://www.ma.hu/tudomany/353334/Koponyak_alapjan_alkottak_latvanyos_3Dmodelleket_a_kutyak_agyarol_magyar_kutatok?place=srss
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https://boon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-4666138/
https://www.delmagyar.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-6934948/?utm_source=rssfeed
https://www.delmagyar.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-6934948/?utm_source=rssfeed
https://www.duol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-3902614/
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https://www.feol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-4385674/ 

- haon.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://haon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-

4456975/ 

- heol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.heol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-3129817/ 

- kemma.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.kemma.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-3055294/ 

- kisalfold.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.kisalfold.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-10360730/ 

- sonline.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.sonline.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-3356959/ 

- szoljon.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.szoljon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-2781919/ 

- szon.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://szon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-

4291225/ 

- teol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.teol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-2869948/ 

- vaol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.feol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-4385674/
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https://www.szoljon.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-agyarol-2781919/
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https://www.vaol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-4373125/ 

- veol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.veol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-4137301/ 

- zaol.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://www.zaol.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-kutyak-

agyarol-4625275/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.27. 

Látványos 3D-modelleket készítettek a kutyák agyáról 

https://magyarnemzet.hu/digitalia/latvanyos-3d-modelleket-keszitettek-a-

kutyak-agyarol-8866079/ 

 

medicalonline.hu - 2020.10.27.  

Állami kitüntetéseket és egészségügyi díjakat adtak át 

Állami kitüntetéseket és egészségügyi díjakat adott át Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere és Latorcai Csaba, a tárca közigazgatási államtitkára hétfőn délután 

Budapesten. A politikusok a Magyar Érdemrend középkeresztjének polgári tagozata, a 

Magyar Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozata, a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztjének polgári tagozata elismeréseket, egy Magyar Arany Érdemkereszt 

polgári tagozata és egy Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata elismerést, valamint 

Semmelweis Ignác-díjakat, Batthyány-Strattmann László-díjakat és egy Pro Sanitate díjat 

nyújtottak át. 

http://medicalonline.hu/cikk/allami_kitunteteseket_es_egeszsegugyi_dijakat_adtak_at 

További megjelenés: 

 

- pharmaonline.hu - 2020.10.27.  

Állami kitüntetéseket és egészségügyi díjakat adtak át 

http://pharmaonline.hu/cikk/allami_kitunteteseket_es_egeszsegugyi_dijakat_adtak

_at 

- orientpress.hu - 2020.10.27.  

Állami kitüntetéseket és egészségügyi elismeréseket adott át Kásler Miklós 

https://orientpress.hu/cikk/2020-10-27_allami-kitunteteseket-es-egeszsegugyi-

elismereseket-adott-at-kasler-miklos 
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- magyarhirlap.hu - 2020.10.26.  

Szent István államának értékeire támaszkodni 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20201026-szent-istvan-allamanak-

ertekeire-tamaszkodni 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.26.  

Kásler Miklós: Önök példát mutatnak, önök példaképpé váltak 

https://magyarnemzet.hu/belfold/kasler-miklos-onok-peldat-mutatnak-onok-

peldakeppe-valtak-8863688/ 

 

Erzsébetváros - 2020.10.26. (32. oldal) 

A gyógypedagógia emlékhelyei 

A gyógypedagógus szakma szeptemberben tisztelettel emlékezett meghatározó 

személyiségére, a mai gyógypedagógus-képzés fellegvárának névadójára, Bárczi 

Gusztávra (1890–1964), aki 130 esztendeje, szeptember 14-én született. (…) A világon 

először írta le az agykérgi eredetű siketnémaság kórképét. 1942-ben lett a 

gyógypedagógusok képzéséért felelős főiskola igazgatója. Az intézmény jogutódai – így 

az ELTE egy kara – 1975 óta viselik az ő nevét. Méltán, hiszen oktatásszervezőként a 

főiskola és az ebből megszülető egyetem létének megalapozásában oroszlánrésze volt. 

1953-ban Kossuth-díjat kapott. A vészkorszakban üldözötteket rejtegető bátor 

vállalkozásáért 2016-ban a Világ Igaza címet nyert el.  

 

Erzsébetváros - 2020.10.26. (12. oldal) 

Nem súlyos a tanárhiány Erzsébetvárosban 

Nem minden állás van betöltve nálunk, 33 helyünkből 2 pedagógus hiányzik, így meg 

tudjuk oldani helyettesítéssel, hogy minden órát megtartsunk – mondta lapunknak az 

ELTE gyakorló iskola vezetője. 

 

Erzsébetváros - 2020.10.26. (12. oldal) 

Lázmérés az iskolákban 

Az intézményvezetők szerint az iskolák fel vannak készülve a járvány második hullámára, 

és kezelni tudják a helyzetet. A nyugtalanság persze érezhető. – Tapintható a feszültség, 

sokan zaklatottak a helyzet miatt. Nem tudjuk, mit hozhat a holnap – mondta lapunknak 

Kaibinger Pál, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola vezetője. 

 

 

 

 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20201026-szent-istvan-allamanak-ertekeire-tamaszkodni
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20201026-szent-istvan-allamanak-ertekeire-tamaszkodni
https://magyarnemzet.hu/belfold/kasler-miklos-onok-peldat-mutatnak-onok-peldakeppe-valtak-8863688/
https://magyarnemzet.hu/belfold/kasler-miklos-onok-peldat-mutatnak-onok-peldakeppe-valtak-8863688/


napidoktor.hu - 2020.10.26. 

Új technológia daganatos betegségek nyomon követésére 

Az ELTE biológus hallgatói olyan módszer kifejlesztésén dolgoznak, amely többek között 

a myeloma multiplex rákos megbetegedés megismeréséhez járulhat hozzá. 

Eredményeikkel az orvosok pontosabb képet kaphatnak a rákos sejtek jelenlétéről, így 

könnyebben el tudják majd dönteni, meddig és milyen intenzitással alkalmazzák a 

betegnél a különböző kezeléseket. 

https://napidoktor.hu/mindent-a-rakrol/uj-technologia-daganatos-betegsegek-

nyomon-kovetesere/ 

 

promenad.hu - 2020.10.26. 

Folytatódik a Tornyai-múzeum régészeti előadássorozata 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2014-ben útjára indult régészeti előadássorozat 

idei tematikája Hódmezővásárhely környékének gazdag és izgalmas múltját tárja az 

érdeklődők elé. A szerdai nyitó előadáson Raczky Pál és Füzesi András, az ELTE 

Régészettudományi Intézetének oktatói egy különleges eljárással végzett kutatás 

eredményeit ismertetik. 

https://www.promenad.hu/2020/10/26/folytatodik-a-tornyai-muzeum-regeszeti-

eloadassorozata/ 

 

zetapress.hu - 2020.10.26. 

Autók a Vásárvárosban 

Hetedik alkalommal rendezték a kiállításon a Techtogether Automotive Hungaryt, a 

mérnökhallgatók országos versenyét. A 12 csapat 270 hallgatója a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Széchenyi István 

Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, 

valamint az Óbudai Egyetem mérnöki képzését képviselte. 

http://www.zetapress.hu/kultura/kiallitas/115831 

További megjelenés: 

 

- packmarket.hu - 2020.10.28. 

Ipar Napjai 2020 szakkiállítás 

https://packmarket.hu/ipar-napjai-2020-szakkiallitas/ 

- gyartastrend.hu - 2020.10.27. 

Szokatlanul zajlott az Automotive és az Ipar Napjai 

http://gyartastrend.hu/cikk/szokatlanul_zajlott_az_automotive_es_az_ipar_napjai 

 

https://napidoktor.hu/mindent-a-rakrol/uj-technologia-daganatos-betegsegek-nyomon-kovetesere/
https://napidoktor.hu/mindent-a-rakrol/uj-technologia-daganatos-betegsegek-nyomon-kovetesere/
https://www.promenad.hu/2020/10/26/folytatodik-a-tornyai-muzeum-regeszeti-eloadassorozata/
https://www.promenad.hu/2020/10/26/folytatodik-a-tornyai-muzeum-regeszeti-eloadassorozata/
http://www.zetapress.hu/kultura/kiallitas/115831
https://packmarket.hu/ipar-napjai-2020-szakkiallitas/
http://gyartastrend.hu/cikk/szokatlanul_zajlott_az_automotive_es_az_ipar_napjai


- muszaki-magazin.hu - 2020.10.28. 

Ipar Napjai beszámoló 

https://www.muszaki-magazin.hu/2020/10/28/ipar-napjai-beszamolo-2/ 

 

Ripost - 2020.10.28. (19. oldal) 

Boszorkány Szombat az ELTE Lágymányosi Campusán  

Különleges vásári forgataggal várnak mindenkit a Boszorkány Szombaton, ahol 

feltárhatjuk a múltat és felfedezhetjük a jövőnket. Érdekes elő adásokkal, meglepetésekkel 

és gazdag szabadtéri programkínálattal várnak kicsiket és nagyokat egyaránt a kétnapos 

családi eseményre. 

 

168 óra - 2020.10.28. (4,30,31. oldal) 

Tanulják a toleranciát  

Az autizmus a sokszínű emberi fejlődés egyik lehetséges útja, a laikusok azonban sokszor 

csak a furcsaságot látják az ilyen emberekben – véli az MTA-ELTE Autizmus 

Szakmódszertani Kutatócsoport vezető kutatója. Győriné Stefanik Krisztina szerint a 

jelenségen a jól felépített és hozzáértő együtt nevelés segíthetne, amely már az iskolában 

oldaná a felesleges frusztrációt és stresszt. 

 

infostart.hu - 2020.10.28. 

Hat nap múlva választás, de 71 millió amerikai már szavazott 

A járvány miatt több államban kiterjesztették a korai szavazás és a levélszavazás 

lehetőségét. Magyarics Tamás, az ELTE tanára néhány hete az InfoRádió Aréna című 

műsorában ismertette a levélszavazás lényegét, és jelezte, hogy a lehetőséggel eddig is 

tízmilliók éltek. Kifejtette: 35 olyan állam van, ahol kérni kell a szavazólapot, és minden 

további nélkül kiküldik. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/10/28/71-millio-amerikai-mar-biztosan-szavazott 

 

Zalaegerszeg - 2020.10.27. (1,5. oldal) 

Trianon-konferencia  

Hornyák Árpád történész (Pécsi Tudományegyetem) a jugoszláv egység kialakulásáról, dr. 

Murber Ibolya történész (ELTE) a békeszerződést megelőző osztrák–magyar határvitákról 

és Burgenland elcsatolásáról szólt. L.Balogh Béni történész (Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltára) Erdély vonatkozásában vizsgálta meg az Osztrák–Magyar Monarchia 

szétesése, és a trianoni békeszerződés aláírása közti időszakot. 

További megjelenés: 

 

https://www.muszaki-magazin.hu/2020/10/28/ipar-napjai-beszamolo-2/
https://infostart.hu/kulfold/2020/10/28/71-millio-amerikai-mar-biztosan-szavazott


- Zalaegerszegi 7 Nap - 2020.10.29. (5. oldal) 

Tudományos konferencia a trianoni békediktátum előzményeiről 

 

elteonline.hu - 2020.10.27. 

„Zavarban vagy, amikor a művészetedről kell beszélni?”– Interjú Nyerges Kincső 

Kingával 

Interjúnkkal eloszlatunk minden tévhitet: Nyerges Kincső Kinga Szombathelyen végzett 

grafikus saját egyetemi történeteivel, élményeivel és alkotásaival bemutatja az 

olvasóknak, milyen is az ELTE SEK képalkotás szakja valójában, és milyen szférákban 

hasznosítható az ott megszerzett tudás. Egy országszerte igen elterjedt nézet alapján a 

művészettel kapcsolatos szakok kevésbé hasznosíthatók és nem igazán lehet velük 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/27/zavarban-vagy-amikor-a-muveszetedrol-kell-

beszelni-interju-nyerges-kincso-kingaval/ 

 

elteonline.hu - 2020.10.27. 

„Nekem a triatlon, az egy motiváció” – Interjú Székely Mózessel, az ELTE Polythlon 

DSK szakosztályvezetőjével 

„Nekem a triatlon, az egy motiváció” – Interjú Székely Mózessel, az ELTE Polythlon DSK 

szakosztályvezetőjével Székely Mózessel, az ELTE PPK tudományos főmunkatárssal, a 

Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport tagjával, az Egészségfejlesztési és 

Sporttudományi Intézet oktatójával, az ELTE Polythlon DSK szakosztályvezetőjével 

beszélgettünk az egyetemisták sportolási szokásairól, arról, miért nem sportolnak eleget 

a hallgatók, illetve szóba került természetesen a triatlonozás hazai helyzete, és az is, miért 

választja valaki ezt a sportot.  

http://elteonline.hu/sport/2020/10/27/nekem-a-triatlon-az-egy-motivacio-interju-

szekely-mozessel-az-elte-polythlon-dsk-szakosztalyvezetojevel/ 

 

elteonline.hu - 2020.10.27.  

Világszínvonalú teremben próbálhatják ki a falmászást az ELTE-sek – interjú Erdős 

Gáborral 

Erdős Gáborral, az ELTE sportösztöndíjasával, a BEAC falmászó szakosztályának 

vezetőjével beszélgettünk a Gravity Boulder Barban, az ország egyik legnagyobb 

falmászótermében. A falmászás egy különleges extrémsport. 

http://elteonline.hu/sport/2020/10/27/vilagszinvonalu-teremben-probalhatjak-ki-a-

falmaszast-az-elte-sek-interju-erdos-gaborral/ 

 

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/27/zavarban-vagy-amikor-a-muveszetedrol-kell-beszelni-interju-nyerges-kincso-kingaval/
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/27/zavarban-vagy-amikor-a-muveszetedrol-kell-beszelni-interju-nyerges-kincso-kingaval/
http://elteonline.hu/sport/2020/10/27/nekem-a-triatlon-az-egy-motivacio-interju-szekely-mozessel-az-elte-polythlon-dsk-szakosztalyvezetojevel/
http://elteonline.hu/sport/2020/10/27/nekem-a-triatlon-az-egy-motivacio-interju-szekely-mozessel-az-elte-polythlon-dsk-szakosztalyvezetojevel/
http://elteonline.hu/sport/2020/10/27/vilagszinvonalu-teremben-probalhatjak-ki-a-falmaszast-az-elte-sek-interju-erdos-gaborral/
http://elteonline.hu/sport/2020/10/27/vilagszinvonalu-teremben-probalhatjak-ki-a-falmaszast-az-elte-sek-interju-erdos-gaborral/


hiros.hu - 2020.10.27.  

11. alkalommal SZÍN-TÁR találkozó 

A rangos színházi seregszemlén a Szent István Egyetem, Kaposvár - Rippl-Rónai Művészeti 

Kar 3. és 5. éves hallgatói, az ELTE Filmtudomány tanszék, a Thália Tanoda, a Pesti Magyar 

Színiakadémia fogadta el meghívásunkat. Online vesz részt az Újvidéki Művészeti 

Akadémia és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem. 

https://hiros.hu/kultura/szinhaz/11-alkalommal-szin-tar-talalkozo 

További megjelenés: 

 

- theater.hu - 2020.10.27.  

11. alkalommal rendezi meg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a SZÍN-

TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozóját 

https://theater.hu/hu/hirek/11_-alkalommal-rendezi-meg-a-kecskemeti-katona-

jozsef-nemzeti-szinhaz-a-szin-tar-szinmuveszeti-egyetemek--16344.html 

- keol.hu - 2020.10.29. 

11. alkalommal rendezik meg Kecskeméten a SZÍN-TÁR Színművészeti Egyetemek 

Találkozóját 

https://keol.hu/kultura/11-alkalommal-rendezik-meg-kecskemeten-a-szin-tar-

szinmuveszeti-egyetemek-talalkozojat 

- baon.hu - 2020.10.29. 

Bepótolják a 11. Szín-Tár találkozót a kecskeméti nemzetiben 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/bepotoljak-a-11-szin-tar-talalkozot-a-

kecskemeti-nemzetiben-3342544/ 

 

sopronmedia.hu - 2020.10.27.  

Sopron Basket - ELTE-BEAC Újbuda elhalasztva! 

Újabb mérkőzés marad el az élvonalbeli női kosárlabda ligában. A Sopron Basket hazai 

pályán fogadta volna az ELTE-BEAC Újbudát, de a meccset elhalasztották. 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/sopron-basket-elte-beac-ujbuda-elhalasztva 

 

vaol.hu - 2020.10.27. 

Aranyérmes a Bolyai váltója és az NLG diszkoszcsapata 

Három dobogós helyet – két bajnoki címet és egy bronzérmet – szereztek a Vas megyeiek 

az atlétikai diákolimpia ügyességi és váltófutó-csapatbajnokságának országos 

döntőjében. 

https://www.vaol.hu/vas-nepe/vn-sport/aranyermes-a-bolyai-valtoja-es-az-nlg-

diszkoszcsapata-4377148/ 

https://hiros.hu/kultura/szinhaz/11-alkalommal-szin-tar-talalkozo
https://theater.hu/hu/hirek/11_-alkalommal-rendezi-meg-a-kecskemeti-katona-jozsef-nemzeti-szinhaz-a-szin-tar-szinmuveszeti-egyetemek--16344.html
https://theater.hu/hu/hirek/11_-alkalommal-rendezi-meg-a-kecskemeti-katona-jozsef-nemzeti-szinhaz-a-szin-tar-szinmuveszeti-egyetemek--16344.html
https://keol.hu/kultura/11-alkalommal-rendezik-meg-kecskemeten-a-szin-tar-szinmuveszeti-egyetemek-talalkozojat
https://keol.hu/kultura/11-alkalommal-rendezik-meg-kecskemeten-a-szin-tar-szinmuveszeti-egyetemek-talalkozojat
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/bepotoljak-a-11-szin-tar-talalkozot-a-kecskemeti-nemzetiben-3342544/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/bepotoljak-a-11-szin-tar-talalkozot-a-kecskemeti-nemzetiben-3342544/
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/sopron-basket-elte-beac-ujbuda-elhalasztva
https://www.vaol.hu/vas-nepe/vn-sport/aranyermes-a-bolyai-valtoja-es-az-nlg-diszkoszcsapata-4377148/
https://www.vaol.hu/vas-nepe/vn-sport/aranyermes-a-bolyai-valtoja-es-az-nlg-diszkoszcsapata-4377148/


Magyar Demokrata - 2020.10.28. (28,29. oldal) 

Újrainduló konzervatív elitképzés 

A szakkollégiumok magyarországi története a XIX. századig vezethető vissza, de mai 

formájukban körülbelül ötven éve léteznek. Előfutáruk az Eötvös Loránd báró által 1895-

ben létrehozott Eötvös Collegium volt, amely a színvonalas tanárképzést tűzte ki céljául. 

Az 1970-es években sorra alapuló szellemi műhelyek oktatási funkciójuk mellett aztán a 

demokratikus nyilvánosság gyakorló terepeivé is váltak. 

 

Mandiner - 2020.10.29. (4,38,39,40,41. oldal) 

Mi Trump mérlege?  

Amerikai és magyar szakértőket kérdeztünk arról, hogyan értékelik Donald Trump és a 

trumpi Amerika négy évét. 

További megjelenés: 

 

- mandiner.hu - 2020.10.28.  

Mi Trump mérlege? 

https://mandiner.hu/cikk/20201028_mi_trump_merlege 

 

eduline.hu - 2020.10.28. 

Friss világrangsor: hat magyar egyetem élettudományi képzései a legjobbak között 

A Semmelweis Egyetem, az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 

Szegedi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem is bekerült a Times Higher 

Education (THE) élettudományi képzéseket rangsoroló listájába. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201028_THE_rangsor_elettudomany 

 

magro.hu - 2020.10.28. 

Különös és forradalmi dolgot találtak a magyar kutatók a növények virágzását 

vizsgálva 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével fedezték fel magyar 

tudósok, hogy a tél közeledte beindít a növényekben egy speciális hőmérséklet-érzékelési 

mechanizmust, ami megméri a tél hosszát, detektálja a tél végét és ezek alapján időzíti a 

virágzást. A tudományos felfedezés új utakat nyithat a fenológia, vagyis a növények és az 

állatok fejlődésének szakaszait megfigyelő tudományterületen. 

https://www.magro.hu/agrarhirek/kulonos-es-forradalmi-dolgot-talaltak-a-magyar-

kutatok-a-novenyek-viragzasat-vizsgalva/ 

 

 

https://mandiner.hu/cikk/20201028_mi_trump_merlege
http://eduline.hu/felsooktatas/20201028_THE_rangsor_elettudomany
https://www.magro.hu/agrarhirek/kulonos-es-forradalmi-dolgot-talaltak-a-magyar-kutatok-a-novenyek-viragzasat-vizsgalva/
https://www.magro.hu/agrarhirek/kulonos-es-forradalmi-dolgot-talaltak-a-magyar-kutatok-a-novenyek-viragzasat-vizsgalva/


qubit.hu - 2020.10.28. 

Mérő László: Ha az önvezető autóm versekről diskurálna, vinném a bontóba 

Az elmúlt 36 év alatt semmi olyan újdonság nem történt, amelynek az alapjait ne tették 

volna már le az előző évtizedekben, mondta Mérő László az Európa Pontban kedd este A 

mesterséges intelligencia közeljövője címmel megtartott előadásában. Mérő a 

progressziót abban látja, hogy a különféle számítógépek sok százmilliószoros sebességre 

gyorsultak, így jobban meg lehet állapítani, hogy egy-egy algoritmus mennyire jó. 

https://qubit.hu/2020/10/28/mero-laszlo-ha-az-onvezeto-autom-versekrol-diskuralna-

vinnem-a-bontoba 

 

InfoRádió - Aréna - 2020.10.28.  

Mit mutatnak a számok az amerikai elnökválasztást tekintve? 

Szereplők: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK 

https://infostart.hu/arena/2020/10/28/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-

lorand-tudomanyegyetem-tanara 

  

Népszava - 2020.10.30. (13. oldal) 

Ünnepi készülődés szeretteink védelmében 

V. Komlósi Annamária szakpszichológus, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia 

Tanszékének címzetes egyetemi tanára segített megérteni, mi a pszichológiai oka annak, 

hogy az emberek alkudoznak, keresik a kiskaput és hiába kellene, nem akarnak otthon 

maradni. 

 

Új Néplap - 2020.10.30. (5. oldal) 

A karcagi tudósra emlékeztek Törökországban 

Az ottani kutatók is nagyra tartják Németh Gyula akadémikus, turkológus munkásságát 

(...) Ötven éven át irányította az ELTE Török Filológiai Tanszékét, és olyan kiváló, az ő 

szellemiségét tovább vivő tanítványokat nevelt, akik tovább öregbítették a magyar és ezen 

belül a karcagi gyökerű turkológia európai hírét. 

 

Vas Népe - 2020.10.30. (16. oldal) 

Bárányos nap 

Az Agora kézműves foglalkozásán tegnap posztóból és gyapjúból készíthettek 

bárányokat a gyerekek, ezzel tisztelegve Dömötör, a pásztorok patrónusa előtt. Aztán az 

ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttese tartott bemutatót a táncházi sorozatban. 

 

 

https://qubit.hu/2020/10/28/mero-laszlo-ha-az-onvezeto-autom-versekrol-diskuralna-vinnem-a-bontoba
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https://infostart.hu/arena/2020/10/28/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-tanara
https://infostart.hu/arena/2020/10/28/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-tanara


eduline.hu - 2020.10.30. 

Hét magyar egyetem is bekerült a THE részrangsoraiba 

A magyar intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 401-500. helyen, a 

Szegedi Tudományegyetem az 501-600. helyen, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem pedig a 601-800. helyen végzett. Mindhárom egyetem 

megtartotta a tavalyi helyét. Ezzel szemben a Pécsi Tudományegyetem rontott: míg tavaly 

a 801+ kategóriába sorolták, addig idén csak az 1001+ kategóriába került be.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20201029_the_orvosi_mernoki_es_fizikai_rangsor 

 

napidoktor.hu - 2020.10.30. 

Meditációval javítható a gyermekkori figyelemzavar 

Az ELTE kutatói metaanalízissel bizonyították, hogy a mindfulness alapú programok 

csökkentik a rizikós csoportba tartozó 3–12 évesek viselkedésproblémáit.  A gyerekeknek 

szóló mindfulness-alapú programok hatékonyságát vizsgálta Vekety Boglárka, a 

Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója témavezetőivel, Garai-Takács Zsófiával 

(Neveléstudományi Intézet) és Alexander Logemannal (Pszichológiai Intézet).  

https://napidoktor.hu/kebelbarat/meditacioval-javithato-a-gyermekkori-figyelemzavar/ 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.10.30. 

Meditációval javítható a gyermekkori figyelemzavar 

http://medicalonline.hu/cikk/meditacioval_javithato_a_gyermekkori_figyelemzavar 

 

alon.hu - 2020.10.29.  

Ismét állami kitüntetéseket adtak át 

Állami kitüntetéseket - Magyar Érdemrend középkeresztje, Magyar Érdemrend 

lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetéseket - adott át az ITM parlamenti 

és stratégiai államtitkára. 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/10/allami-kitunteteseket-adtak-at-magyar-

erdemrend-kozepkereszt-lovagkereszt-magyar-arany-erdemkereszt 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.10.29.  

Állami kitüntetéseket adott át az ITM államtitkára  

http://medicalonline.hu/cikk/allami_kitunteteseket_adott_at_az_itm_allamtitkara 

- weborvos.hu - 2020.10.29.  

Schanda Tamás államtitkár állami kitüntetéseket adott át 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201029_the_orvosi_mernoki_es_fizikai_rangsor
https://napidoktor.hu/kebelbarat/meditacioval-javithato-a-gyermekkori-figyelemzavar/
http://medicalonline.hu/cikk/meditacioval_javithato_a_gyermekkori_figyelemzavar
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/10/allami-kitunteteseket-adtak-at-magyar-erdemrend-kozepkereszt-lovagkereszt-magyar-arany-erdemkereszt
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/10/allami-kitunteteseket-adtak-at-magyar-erdemrend-kozepkereszt-lovagkereszt-magyar-arany-erdemkereszt
http://medicalonline.hu/cikk/allami_kitunteteseket_adott_at_az_itm_allamtitkara


https://weborvos.hu/hirek/schanda-tamas-allamtitkar-allami-kitunteteseket-

adott-at-262917 

 

infostart.hu - 2020.10.29.  

Magyarics Tamás: akár hat billegő állam is eldöntheti az amerikai elnökválasztást 

Tíz-tizenkét úgynevezett "csatatér" állam van az Egyesült Államokban, ha Donald Trump 

ebből hatot megnyer, ő maradhat az elnök, noha az elméleti számítások szerint most 

rosszabbul áll – mondta Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem tanára az InfoRádió Aréna című műsorában. A győzelemhez három 

legnagyobb amerikai állam, Kalifornia, Florida és Texas közül legalább kettőben többséget 

kell szerezni a biztos sikerhez. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/10/29/magyarics-tamas-akar-hat-billego-allam-is-

eldontheti-az-amerikai-elnokvalasztast 

 

nlc.hu - 2020.10.29.  

Beszélgető madarak, köszönő tigrisek, titokzatos kutyák – hogyan kommunikálnak 

az állatok egymással, és velünk 

Egyébként az a tapasztalatuk, hogy ez annyira automatikussá válik egy idő után, hogy 

legfeljebb véletlenül néznek a gorillák szemébe, de akkor is gyorsan elkapják a 

tekintetüket.” Mitől kommunikáció a kommunikáció – mit mond a tudomány? Miért 

szeretek csevegni, és miért hallgatag a párom? – Így beszélget egy nő és egy férfi Az 

emberek és állatok közti kommunikáció kutatásának egyik legismertebb hazai neve dr. 

Andics Attila agykutató, az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoportjának 

vezetője. 

https://nlc.hu/lelek/20201029/kutya-macska-allat-ember-kommunikacio-kutatas-andics-

hanga/ 

 

origo.hu - 2020.10.29. 

Hogyan élhetünk együtt a jövőben a mesterséges intelligenciával? 

Dr. Balázs Krisztina jogász, az ELTE munkatársa; Istenes Zoltán, az ELTE Informatikai 

Karának docense; dr. Levendovszky János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem tudományos és innovációs rektor-helyettese és Boa László, a Mesterséges 

Intelligencia Koalíció Alkalmazás munkacsoport vezetője vállalta, hogy kifejti a véleményét 

az életünket érintő legfontosabb kérdésekről a témában. 

https://www.origo.hu/itthon/20201029-ez-itt-a-kerdes-oktober-28.html 
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telex.hu - 2020.10.29. 

Évszázados kérdést válaszoltak meg robothalakkal az ELTE kutatói 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói (ELTE) a Max Planck Állatviselkedéstani 

Intézet, a Konstanzi Egyetem és a Pekingi Egyetem tudósaival együttműködve nemrég 

bizonyították a korábbi feltevést, hogy a halak energiát spórolnak a rajban úszással - 

olvasható az ELTE honlapján. 

https://telex.hu/tudomany/2020/10/29/evszazados-kerdest-valaszoltak-meg-

robothalakkal-az-elte-kutatoi 

További megjelenés: 

 

- hirado.hu - 2020.10.29. 

Rajban úszó halakat vizsgáltak robothalak segítségével 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/10/29/rajban-uszo-halakat-

vizsgaltak-robothalak-segitsegevel 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.29. 

Robothalakkal derítették ki a rajban úszó halak trükkjét 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/robothalakkal-deritettek-ki-a-rajban-uszo-

halak-trukkjet-8879273/ 

- origo.hu - 2020.10.29. 

Robothalak segítségével vizsgáltak halrajokat a tudósok 

https://www.origo.hu/tudomany/20201029-kihasznaljak-a-tarsaik-keltette-

orvenyeket-es-ezzel-energiat-sporolnak-meg.html 

- player.hu - 2020.10.29. 

Robothalak segítségével bizonyították feltevésüket a tudósok 

https://player.hu/zold-jovo/robothalak-segitsegevel-bizonyitottak-feltevesuket-a-

tudosok/ 

- webradio.hu - 2020.10.29. 

Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/robothalak-segitsegevel-vizsgaltak-a-

halrajokat-tudosok 

- kuruc.info - 2020.10.29. 

Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat 

https://kuruc.info/r/6/219940/ 
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