
SAJTÓFIGYELÉS - 2019/40. hét 
(2019. szeptember 26. - október 2.) 

Vas Népe - 2019.09.24. (13. oldal) 
Sikeres utcai futófesztivál  
Immár hatodik alkalommal rendezhette meg a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület a futófesztivált. 
(…) Ezután következett a 60 éves a felsőoktatás Szombathelyen emlékfutás, a kampusz oktatóival, 
vezetőivel, egykori hallgatóival és az ELTE képviselőivel. (…) A helyszín, az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
pedig alapvetően nyitott intézményként szintén nagyszerű helyszíne, remek vendéglátója az oktatás 
mellett az ilyen típusú nagyrendezvényeknek. 

Vas Népe - 2019.09.24. (16. oldal) 
Kako japán hercegnő Magyarországon 
Kako japán császári hercegnő, a császár öccsének másodszülött gyermeke tegnap az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának Japán Tanszékén járt, ahol a hallgatókkal is 
beszélt. A hercegnő múlt pénteken érkezett Budapestre, a hétvégén Pannonhalmára, a Bábolnai 
Nemzeti Ménesbirtokra, Tihanyba és a Herendi Porcelánmanufaktúrába is ellátogatott. 

24 óra - 2019.09.24. (5. oldal) 
Vigyáznának a dunavirágokra 
A Duna tiszavirágja, a dunavirág ismét bezümmögte a nyár és a kora ősz utolsó estéit. Ám rajzásuk 
korántsem problémamentes, a mesterséges fények veszélyeztetik szaporodásukat. (…) Az ELTE kutatói 
kiemelik, hogy a rovar az 1960-as évek után évtizedekre eltűnt a Dunából a víz szennyezettsége miatt. 
2012-ben tért vissza ismét a folyóra, mely a vízminőség egyértelmű javulására utal. 

vaskarika.hu - 2019.09.24. 
Vaskarika - Világítanak-e a növények? - Kutatók Éjszakája a Savaria Egyetemi Központban 
Szeptember 27-én és 28-án rendezik meg a KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2019 rendezvényt. A népszerű 
országos rendezvénysorozathoz az ELTE Savaria Egyetemi Központja is csatlakozik szeptember 27-én, 
pénteken. A rendezvényen ezúttal is érdekesebbnél érdekesebb programokat kínálnak az 
érdeklődőknek. A szervezők közlése szerint az ELTE SEK programjai között szerepel többek közt 
planetáriumi séta, számos fizikai és kémiai kísérlet bemutatása. 

Paks-Press - 2019.09.23. (2,3. oldal) 
A paksi atomerőmű a Tudományok Fővárosában 
Robotok, hightech drónok, AR- és VR-technológiák és a jövő járművei, valamint még számos más 
tudományos innováció várta az érdeklődőket, köztük az Atomerőmű Múzeum kiállítása is, Budapesten, 
szombaton. A fesztivál látogatói megismerkedhettek a legújabb technológiákkal és tudományos 
vívmányokkal, robotokkal beszélgethettek, drónokat „simogathattak”, virtuálisan beléphettek az 
atomerőmű blokkvezérlőjébe, portrét készíttethettek egy robottal és a Napot is vizsgálhatták. 

További megjelenés:      
 

- baon.hu - 2019.09.23. 
A japán császári hercegnővel vacsorázhatott a dojo alapítója 
 

- m1 - Híradó M1 15:00 - 2019.09.23. 
A japán hercegnő ma az ELTE Japán Tanszékére látogat 

- Petőfi Népe - 2019.09.25. (2. oldal) 
Kako hercegnő adott vacsorát 
 

- civilhetes.net – 2019.09.24. 
A japán császári hercegnővel vacsorázhatott Király József 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-japan-csaszari-hercegnovel-vacsorazhatott-a-dojo-alapitoja-2182599/
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2019-09-23-i-adas-11/
https://civilhetes.net/a-japan-csaszari-hercegnovel-vacsorazhatott-kiraly-jozsef


 

hirado.hu - 2019.09.23. 
Lezárul a kora vaskori lelőhelyek megismerését célzó nemzetközi kutatási program 
Szeptember végén zárul le a Vaskor a Duna mentén projekt, amely a kora vaskor kulturális örökségének 
megismerését és bemutatását célozta öt ország kilenc régiójában. (…) Felsorolása szerint a projektben 
három magyar intézmény vett részt a kezdetektől, az Archaeolingua Alapítvány, az ELTE 
Régészettudományi Intézete és a Magyar Nemzeti Múzeum. 

További megjelenés: 

- webradio.hu – 2019.09.23. 
Lezárul a kora vaskori lelőhelyek megismerését célzó nemzetközi kutatási program 
 

- flagmagazin.hu – 2019.09.23. 

Lezárul a kora vaskori lelőhelyek megismerését célzó nemzetközi kutatási program 
 

- magyarnemzet.hu – 2019.09.23. 
Lezárul a kora vaskori lelőhelyek megismerését célzó nemzetközi kutatási program 
 

- M5 - Kulturális híradó - 2019.09.23. 
Lezárult a Vaskor-Duna Projekt 
Megszólalók: Czifra Szabolcs régész, Magyar Nemzeti Múzeum,  Jerem Erzsébet vezető, 
Archaeolingua Alapítvány 
 

- kultura.hu - 2019.09.24.  
Lezárul a kora vaskori lelőhelyek kutatási programja 
 

- mult-kor.hu – 2019.09.24. 
Három eredményes év után véget ér a Vaskor-Duna projekt  
 

- sopronmedia.hu – 2019.09.24. 
Fényt derített a Várhely számos titkára is a lezáruló program  

- Kossuth Rádió - Napközben - 2019.09.24. 
Lezárult egy több éve tartó kutatás a Duna-medencében 
Megszólalók: Tóth Zsuzsanna tudományos munkatárs, ELTE Régészettudományi Intézet 

kormany.hu - 2019.09.23. 

Biztosítanunk kell, hogy a felsőoktatásba lépve a fiatalok ki tudják bontakoztatni a tehetségüket 

Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes 
államtitkára köszöntőjében Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin felfedezésének történetét felidézve 
mutatott rá a véletlen és az emberi kíváncsiság találkozásának fontosságára. Feladatunknak kell 
tekinteni, hogy a fiatalok ezt a véletlent és a kíváncsiságukat, a felfedezés iránti vágyukat meg tudják 
élni az oktatási rendszerben. Biztosítani kell a tehetségek felkarolását - fogalmazott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem lágymányosi campusán tartott eseményen. 

nlc.hu - 2019.09.23. 
Kiderül, idén melyek a legjobb magyar iskolák 
Október elején jelenik meg a legjobb magyarországi középiskolák rangsorát tartalmazó kiadvány. A HVG 
2020-as különszámában megtalálható lesz a legjobb egyházi, alapítványi, két tanítási nyelvű 
intézmények és a gyakorlóiskolák listája is. A 2019-es rangsort az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános 

https://hirado.hu/2019/09/23/lezarul-a-kora-vaskori-lelohelyek-megismereset-celzo-nemzetkozi-kutatasi-program/
https://webradio.hu/hirek/kultura/lezarul-a-kora-vaskori-lelohelyek-megismereset-celzo-nemzetkozi-kutatasi-program
Lezárul%20a%20kora%20vaskori%20lelőhelyek%20megismerését%20célzó%20nemzetközi%20kutatási%20program
https://magyarnemzet.hu/kultura/lezarul-a-kora-vaskori-lelohelyek-megismereset-celzo-nemzetkozi-kutatasi-program-7330457/
https://hirado.hu/videok/m5-hirado-2019-09-23-i-adas/
http://kultura.hu/tarlat-lezarul-kora-vaskori
https://mult-kor.hu/harom-eredmenyes-ev-utan-veget-er-a-vaskor-duna-projekt-20190924
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/fenyt-deritett-a-varhely-szamos-titkara-is-a-lezarulo-program
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-24_09-15-00&enddate=2019-09-24_11-10-00&ch=mr1
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/biztositanunk-kell-hogy-a-felsooktatasba-lepve-a-fiatalok-ki-tudjak-bontakoztatni-a-tehetseguket
https://nlc.hu/ezvan/20190923/kozepiskola-gimnazium-rangsor-2020/


Iskola és Gyakorló Gimnázium vezette, a második helyen a Toldy Ferenc Gimnázium végzett, de dobogós 
helyet szerzett az Eötvös József Gimnázium is.  

KlubRádió - Reggeli gyors - 2019.09.23. 
Az ELTE Szociálpszichológiai Tanszékének négy kutatója készített egy felmérést arról, hogy miért 
fogadják el, vagy miért nem fogadják el a választók a vágyteljesítő álhíreket. 
Megszólaló: Krekó Péter kutató, ELTE Szociálpszichológiai Tanszék 

M2 - Én vagyok itt! - 2019.09.23. 
A hétvégén tartották a Tudományok Fővárosa rendezvényt Budapesten 
Megszólalók:  Vásárhelyi Gábor tudományos munkatárs, ELTE TTK Biológiai Fizika tanszék 

zetapress.hu - 2019.09.21. 
Természettudomány az ELTE-n 
Ma van a Tudományok Fővárosa, ahol a látogatók megismerkedhetnek a legújabb technológiai 
vívmányokkal, beszélgethetnek robotokkal, megszelídíthetik a drónokat, megtapasztalhatják az AR- és 
VR-élményt, virtuális sétát tehetnek egy atomerőműben. Az ELTE is számos érdekességgel készült, az 
egyetem standján a többi között vulkánkitörés szimulációval, a környezetét folyamatosan érzékelő és a 
változásoknak megfelelően haladó LEGO-vonattal, valamint az augusztus 20-i tűzijáték csodaszarvasát 
megalkotó csapat drónraj-bemutatójával is találkozhatnak az érdeklődők. 

További megjelenés: 

- hirado.hu - 2019.09.25. 
Élettel telt meg a hétvégén a Tudományok Fővárosa 

- origo.hu - 2019.09.24. 
Az eddigi legsikeresebb Tudományok Fővárosa fesztivált rendezték meg idén 

Hévíz, Keszthely és Vidéke - 2019.09.24. (1,4. oldal) 
Fenékpusztai időutazás 
„Castrum Virtuale – Időutazás a fenékpusztai római erődben” címmel nyílt egy olyan különleges kiállítás 
a Balatoni Múzeumban, amelyik a Fenékpusztán 13 év óta folyó új kutatásokból kiindulva, a késő ókori 
erőd és épületei 3D-s rekonstrukciójára vállalkozva egy jövőbeli régészeti park vízióját vázolja fel. (…) A 
kiállítás nyitóünnepségén prof. dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora kiemelte: 
a bolgár, szerb, német, osztrák, „erdélyországi” prominens szakemberek körében érdemes arról szólni, 
hogy a korábbi kutatásoknak sem az időzítése, sem a lehetséges funkciómagyarázata, sem az alaprajza 
nem volt elég pontos. 

baon.hu - 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
Van-e az irodalomnak neme? Meglepetésnek számít-e a 21. században, ha egy sikerkönyv szerzője nő, 
egyáltalán létezik-e olyan, hogy női irodalom és női téma? – ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat a 
DIÁLOGOS: Spanyol-magyar irodalmi találkozások című beszélgetéssorozat. A beszélgetéssorozat a 
budapesti Spanyol Nagykövetség, a Cervantes Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Uránia Nemzeti 
Filmszínház, valamint az ELTE Spanyol Tanszékének együttműködésében valósul meg. A szerzőkkel 
Scholz László irodalomprofesszor beszélget. 

- kemma.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- szoljon.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- vaol.hu – 2019.09.24. 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2019-szeptember-23-hetfo-0600-6005
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2019-09-23-i-adas/
http://www.zetapress.hu/belfold/103289
https://hirado.hu/2019/09/25/elettel-telt-meg-a-hetvegen-a-tudomanyok-fovarosa/
https://www.origo.hu/tudomany/20190924-tobb-mint-tizezer-latogatot-vonzott-a-tudomanyok-fovarosa-tudomanyos-fesztival.html
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-2184366/
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-1790034/
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-1936605/
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3280656/


Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- sonline.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- teol.hu - 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- beol.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- bama.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- feol.hu - 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- heol.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- veol.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- duol.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- zaol.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- szon.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- boon.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- haon.hu – 2019.09.24. 
Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással 
 

- artnews.hu – 2019.09.24. 
Meztelen férfiak? A spanyol és a magyar irodalom női sikerszerzői adnak egymásnak találkozót 
ősszel Budapesten 
 

- bdpst24.hu - 2019.09.26. 
Meztelen férfiak? – Női perspektíva a spanyol irodalomban 
 

- hirtv.hu - 2019.09.26.  
Spanyol és magyar írónők közös estjei az Urániában 
 

- webradio.hu – 2019.09.26. 
Spanyol és magyar írónők közös estjei az Urániában 
 

- life.hu - 2019.09.26. 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-1830903/
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-1895016/
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-2218662/
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-2040864/
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3296817/
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-1957353/
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3092496/
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3023193/
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3320178/
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3411306/
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3816453/
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/magyar-es-spanyol-sztarironok-beszelgetnek-egymassal-3565992/
http://artnews.hu/2019/09/24/meztelen-ferfiak-a-spanyol-es-a-magyar-irodalom-noi-sikerszerzoi-adnak-egymasnak-talalkozot-osszel-budapesten/
https://bdpst24.hu/2019/09/26/meztelen-ferfiak-noi-perspektiva-a-spanyol-irodalomban/
https://hirtv.hu/kultura/spanyol-es-magyar-ironok-kozos-estjei-az-uraniaban-2487881
https://webradio.hu/hirek/kultura/spanyol-es-magyar-ironok-kozos-estjei-az-uraniaban
https://www.life.hu/kultura/20190926-spanyol-es-magyar-ironok-kozos-estjei-az-uraniaban.html


Van-e az irodalomnak neme? Létezik-e nő irodalom és női téma? 
 

- funzine.hu - 2019.09.25. 
Spanyol sztárírónők Budapesten 
 

- librarius.hu - 2019.09.26. 
Meztelen férfiak? – Női perspektíva a spanyol irodalomban 

 
origo.hu - 2019.09.24. 
A legendás rádióriporterről neveznek el focipályát Budapesten 
Az ELTE és az MLSZ közös pályafejlesztési programjának keretében elkészült a Mérnök utcai sporttelep 
új, nagyméretű, műfüves labdarúgópályája, mely közel 10 év után újra hazai pályát biztosít a 11. 
kerületben a BEAC 121 éves labdarúgó szakosztályának. 

További megjelenés: 

- Duna TV - Híradó M1 18:00 - 2019.09.24. 
 

- Nemzeti Sport - 2019.09.26. (20. oldal) 
Pluhár-pálya 
 

- origo.hu - 2019.09.26. 
BL-sztárokkal avatott pályát az ELTE és a BEAC 
 

- jochapress.hu - 2019.09.26. 
BL-sztárokkal avatott pályát az ELTE és a BEAC 
 

- zetapress.hu - 2019.09.26. 
BL-sztárok az ELTE–BEAC pályaavatón 

ma.hu - 2019.09.26. 
Kutatók éjszakája - Látványos kísérletek, előadások várják a látogatókat Szombathelyen 
Látványos fizikai és kémiai kísérletekkel, a tudományt népszerűsítő ismeretterjesztő előadásokkal, 
műszaki érdekességekkel és interaktív játékokkal várja az érdeklődőket pénteken Szombathelyen az 
ELTE Savaria Egyetemi Központ. 

További megjelenés: 

- hir.ma - 2019.09.25. 
Látványos kísérletek, előadások várják a látogatókat Szombathelyen 

- ugytudjuk.hu - 2019.09.25. 
Látványos kísérletek, előadások várják a látogatókat Szombathelyen a kutatók éjszakáján 

Újbuda - 2019.09.25. (7. oldal) 
ELTE–Újbuda Innovációs Nap 
Az ELTE Innovációs Központja Újbuda Önkormányzatával együttműködve idén is innovációs napot 
hirdet. A konferencia és a startup kiállítás fő célja, hogy a fiatalok gyakorlatban is kamatoztassák az 
egyetemen megszerzett elméleti tudásukat. 

infostart.hu - 2019.09.25. 
Eljárás a hazaárulás zászlaja alatt: mi vár Trumpra? 
Egy bírósági eljárás lefolytatásához az amerikai elnökkel szemben nem elégséges egyszerűen a 
képviselőház elnökének az indítványa, hanem a képviselőház többségének, majd a szenátus 

https://funzine.hu/2019/09/25/kult/spanyol-irodalom-szerzoi-est/
https://librarius.hu/2019/09/26/meztelen-ferfiak-noi-perspektiva-a-spanyol-irodalomban/
https://www.origo.hu/sport/futball/20190924-elte-beac-labdarugopalya-pluhar-istvan.html
https://www.origo.hu/sport/futball/20190926-pluhar-istvan-palyaavato-elte-beac.html
http://jochapress.hu/pluhar-istvan-labdarugopalya/
http://www.zetapress.hu/sport/103440
http://www.ma.hu/kulturport.hu/335118/Kutatok_ejszakaja__Latvanyos_kiserletek_eloadasok_varjak_a_latogatokat_Szombathelyen?place=srss
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kétharmadának a szavazata szükséges, ismertette Frank Tibor, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének 
egyetemi tanára, aki szerint ennek a politikai lehetősége nincs meg, miután az említett többségek nem 
lesznek meg. 

További megjelenés: 

- hirado.hu - 2019.09.27. 
Trump irányítja a macska-egér játékot, amit a demokraták kezdtek ellene 
 

- Kossuth Rádió - A nap kérdése - 2019.09.26. 
Milyen jelenleg a belpolitikai helyzet az Egyesült Államokban? 
Megszólalók: Magyarics Tamás tanár, ELTE 

 

weborvos.hu - 2019.09.25. 
Ingyenes lesz a füvészkert az SE hallgatóinak és dolgozóinak 
Díjmentesen látogathatják a Semmelweis Egyetem hallgatói és munkatársai az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Botanikus Kertjét. A jelképes születésnapi ajándékkal dr. Borhy László, az ELTE 
rektora köszöntötte az alapításának 250 éves jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetemet. 

M2 - Én vagyok itt! - 2019.09.25. 
Mit lehet tudni a kutyák vokalizációjáról? 
Megszólalók: Faragó Tamás kutató, ELTE Etológiai Tanszék,  Lehoczki Fanni doktorandusz, ELTE 
Etológiai Tanszék 

RTL Klub - Fókusz - 2019.09.25. 
A közösségi oldalakon sokaknál könnyen kialakulhat a like-függőség 
Megszólalók:  Demetrovics Zsolt, addiktológus, ELTE Pszichológiai Intézet 

Újbuda - 2019.09.11. (9. oldal) 
Kitüntetések a nemzeti ünnepen 
Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott Fialowski Alice matematikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, egyetemi tanár, Frivaldszky János jogfilozófus, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Tóth László ügyvéd, a Független 
Jogász Fórum alapítója, Kacskovics Imre, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Természettudományi Kar dékánja, a kar Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. (…) A Magyar Érdemrend középkeresztjével díjazták Lánczi András politikatudóst, a 
Budapesti Corvinus Egyetem rektorát. Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést 
vehetett át Némethné Dr. Kollár Katalin Eötvös József-díjas pszichológus, az ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Iskolapszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
docense. 
 
Magyar Hang - 2019.09.27. (18. oldal) 
Egy szokatlan császárhalál nyomában 
(…) S miközben 1992-től az ELTE Ókori Régészeti Tanszéke és a Komáromi Klapka György Múzeum 
munkatársai minden nyáron ásatásokat végeztek a polgárvárosban Borhy László és Számadó Emese 
vezetésével, de több leletmentés volt a katonavárosban is, addig a tábort – amely egy korai, rövid 
időszakot leszámítva végig a Legio I. Adiutrix otthona volt – szisztematikusan soha nem sikerült feltárni, 
nyolcvan éve még Paulovics István tudott kisebb területeken feltárásokat végezni. (…) A tábor tervszerű 
kutatását végül 2017-ben kezdték meg, és már az első két szezon figyelemre méltó eredményeket 
hozott – összegezte lapunknak az eddigi tapasztalatokat a terepen az ásatások vezetője, az ELTE Ókori 
Régészeti Tanszékének vezetője, Bartus Dávid. Két éve mintegy ezer négyzetméteren kezdtek, és két 
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szezon alatt egy megközelítőleg 600 négyzetméteres épületkomplexumot tártak fel, amelyhez a nyugati 
oldalon félkör íves apszis csatlakozott, és két hatalmas csarnok is tartozott. 
 
Népszava melléklet - 2019.09.27. (1,2. oldal) 
Élet a budapesti hőszigeteken 
Az európai nagyvárosokban harminc év múlva nyáron átlagosan 3,6, télen 4,7 Celsius-fokkal lesz 

melegebb, ami a magyar főváros esetében azt jelenti, hogy a mediterrán éghajlatú, Vardar nevű folyóját 

nyaranta rendszeresen „elvesztő” Szkopje időjárásához kell majd hozzászokniuk a nyári forróságot már 

ma is nehezen viselő budapestieknek. Ez leginkább Budapest földrajzi fekvésén múlik, egy másik hatásért 

viszont közvetlenül felelős a város (és az ország) politikai vezetése is. Dezső Zsuzsanna, az ELTE 

Meteorológiai Tanszék adjunktusának kutatásai azt mutatják, hogy Budapest belső területein az épített 

környezet melegítő hatása (vagyis a hőszigetek kialakulása) nyomán egy átlagos nyári napon akár 4-5 

fokkal is melegebb van, mint a külvárosban vagy a város körül. 

hirado.hu - 2019.09.26. 
Palkovics: Tovább erősödik az együttműködés a Daimlerrel és a Bosch-sal 
Tovább erősödik Magyarország együttműködése a Daimlerrel és a Bosch-sal – mondta Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszter csütörtökön a németországi Stuttgartban, a két vállalat vezetőivel 
folytatott tárgyalásai után. (…) A Magyarországon csaknem 15 ezer főt foglalkoztató Bosch-sal a 
mesterséges intelligencia és a kvantummechanika területén is elmélyül az együttműködés, az egyik 
legjelentősebb baden-württembergi felsőoktatási intézmény, a Tübingeni Egyetem, valamint a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az ELTE bevonásával. 

További megjelenés: 

profitline.hu – 2019.09.26. 
Tovább erősödik Magyarország együttműködése a Daimlerrel és a Bosch-sal 
 
hirtv.hu – 2019.09.26. 
Palkovics: Tovább erősödik az együttműködés a Daimlerrel és a Bosch-sal 
 
portfolio.hu – 2019.09.26. 
Palkovics: folytatódik a kecskeméti Mercedes-beruházás 
 
infostart.hu – 2019.09.26. 
A Daimler és a Bosch vezetőivel tárgyalt Palkovics László 
 
magyarhirlap.hu – 2019.09.26. 
Palkovics: Tovább erősödik az együttműködés a Daimlerrel és a Bosch-sal 
 
webradio.hu – 2019.09.26. 
Palkovics: tovább erősödik az együttműködés a Daimlerrel és a Bosch-sal 
 
magyarnemzet.hu – 2019.09.26. 
Tovább erősödő együttműködésről számolt be Palkovics László Stuttgartban 
 
mixonline.hu – 2019.09.26. 
Jó a kapcsolat a Daimlerrel és a Bosch-sal 
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