2020/35. hét (augusztus 24-30.)

Színes RTV - 2020.08.24. (65. oldal)
A morgás nem mindig fenyegetés
Előző heti cikkünkben Dr. Pongrácz Péter biológust kérdeztük a kutyahangok jelentéséről.
Az ELTE Etológiai Tanszékének egyetemi docense beszélt arról, milyen hangulatok
kötődnek a kutya ugatásához, nyüszítéséhez. Ezúttal arról kérdeztük, mi a helyzet a
morgással? A nem kutyatartók számára talán meglepő, de a morgás nem mindig
fenyegetés: például a kötélhúzás vagy rongyráncigálás közben kiadott magasabb tónusú
morgó hang a játék kísérője.
Zalai Hírlap - 2020.08.24. (6. oldal)
Tizenhárom nemzet legjobbjai
A tegnap kezdődött versenyről Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság alelnöke, a Batthyány-gimnázium kutatótanára
elmondta: az idei CEOI-t a BLG, a Neumann-társaság, az ELTE Informatikai Kara és
Nagykanizsa közösen szervezi meg, az innovációs tárca támogatásával.
femina.hu - 2020.08.24.
Szily Nóra foglalkozása
Már fiatalon is érdeklődött a lélek rejtelmei iránt, végzettségét is ebben a témában
szerezte, az ELTE pszichológia szakán diplomázott. Ezt a tudást a médiában is hasznosítani
tudta, közel 200 híres ember nyílt meg neki az Őszintén Szily Nórával és az Egy kávé Szily
Nórával adásaiban.
https://femina.hu/hazai_sztar/szily-nora-foglalkozasa/
zaol.hu - 2020.08.23.
A legális gyermekmunkát kutatta Parragi Hilari Dél-Amerikában
Három és fél hónapon keresztül élt együtt egy kecsua indián családdal egy bolíviai
szegénytelepen a zalai kötődésű, de önmagát világpolgárnak valló Parragi Hilari. A most
27 esztendős ifjú hölgy az ELTE kulturális antropológia tanszakának mester szakos
hallgatójaként a gyermekmunkát kutatta a dél-amerikai országban.

További megjelenés:
-

Zalai Hírlap - 2020.08.22. (1,11. oldal)
Három és fél hónapig élt együtt egy kecsua indián családdal Parragi Hilari.

M5 - Novum - 2020.08.23.
A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, ez
derült ki egy friss kutatásból
Megszólaló: Claudia Fugazza tudományos főmunkatárs, ELTE Etológia Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-08-23-i-adas/
Népszava melléklet - 2020.08.22. (I,II,III. oldal)
Járvány: a dagadástól a tagadásig
A megbízható tényekkel dolgozó kutatásokat hiányolja a társadalomtudós is, mert mint
mondja, a meglévő nyers és tisztítatlan adatok közlése olykor többet árt, mint használ. Sik
Endre szociológus, az MTA Társadalomtudományi Központjának külső kutatója, az ELTE
professor emeritusa lapunk kérdésére úgy fogalmazott: az eredeti adatokat új
információkkal kiegészítve és megtisztítva kellene alaposan újra elemezni.
Dunántúli Napló - 2020.08.22. (6. oldal)
Bizarr őshüllőt rejt a föld
A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció paleontológusai Ősi Attila, az ELTE TTK
Őslénytani Tanszék vezetőjének irányításával egy csaknem 5 méter hosszúságú, bizarr
megjelenésű őshüllő csontjaira bukkantak Villányban.
További megjelenés:
-

-

bama.hu - 2020.08.24.
Bizarr őshüllőre bukkantak Baranyában
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/bizarr-oshullore-bukkantakbaranyaban-2804207/
infostart.hu - 2020.08.25.
Különös ősszörnyre akadtak Villányban
https://infostart.hu/eletmod/2020/08/25/kulonos-osszornyre-akadtak-villanyban

Vas Népe - 2020.08.22. (1,11. oldal)
Tóth Csaba felfedezett egy új Leonardót
Új, eddig ismeretlen Leonardo-festményt azonosított be ötszáz év után a Vasszécsenyben
élő Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, az ELTE SEK főiskolai docense.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.08.22.
Szenzációs felfedezést tett a vasi Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szenzacios-felfedezest-tett-a-vasitoth-csaba-munkacsy-dijas-festomuvesz-4213172/

infostart.hu - 2020.08.22.
A beszédtanulást kutatják – csecsemők jelentkezését várják
A tudomány egyik legrégebbi kérdésére keresik a választ az ELTE Babalabor kutatói, és
ehhez a csecsemőt nevelő szülők jelentkezését is várják.
https://infostart.hu/tudomany/2020/08/22/a-beszedtanulast-kutatjak-csecsemokjelentkezeset-varjak
minuszos.hu - 2020.08.22.
KPMG index az önvezető autózásról: Magyarország felkerült a térképre
Az önvezető autózás területén itthon nem csak a Magyarországon jelenlévő autómárkák
és beszállítóik aktívak (mint a Bosch, a Continental, a Knorr-Bremse vagy a ThyssenKrupp),
hanem számos független magyar intézmény és vállalkozás is. Már 2015 szeptemberében
megalakult a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központ a BME Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Karának (KJK) gondozásában, amelyhez csatlakozott a BME VIK, az ELTE IK
és az MTA SZTAKI is.
https://www.minuszos.hu/kpmg-index-az-onvezeto-autozasrol-magyarorszag-felkerulta-terkepre/
További megjelenés:
-

bama.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.bama.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2787779/
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baon.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.baon.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2927867/
beol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.beol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2978714/
boon.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://boon.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-az-onvezetoautozasban-4487594/
delmagyar.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.delmagyar.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-6740272
duol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.duol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-3773060/
feol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.feol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-4221968/
haon.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://haon.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-az-onvezetoautozasban-4281446/
heol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.heol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2771450/
kemma.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.kemma.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2850209/
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kisalfold.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.kisalfold.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-10164497/
magyarnemzet.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://magyarnemzet.hu/auto-motor/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-allaz-onvezeto-autozasban-8556531/
sonline.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.sonline.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-3179567/
szoljon.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.szoljon.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2615579/
szon.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://szon.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-az-onvezetoautozasban-4121855/
teol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.teol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-2677787/
vaol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.vaol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-4206173/
veol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.veol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-3980714/
zaol.hu - 2020.08.22.
Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban
https://www.zaol.hu/digitalia/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-all-azonvezeto-autozasban-4436957/
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gyartastrend.hu - 2020.08.22.
Mennyire állunk készen az önvezető autók bevezetésére?
http://gyartastrend.hu/cikk/mennyire_allunk_keszen_az_onvezeto_autok_bevezete
sere
mediapiac.com - 2020.08.22.
Az önvezetés témáját övező „felhajtás” lassan alábbhagy
https://www.mediapiac.com/4-0/Az-onvezetes-temajat-ovezo-felhajtas-lassanalabbhagy/210804/
mmonline.hu - 2020.08.22.
Jól állunk az önvezető autózás terén
https://www.mmonline.hu/cikk/jol-allunk-az-onvezeto-autozas-teren/
autoblog.hu - 2020.08.22.
Önvezető autózás: Magyarország a 25. helyen
https://www.autoblog.hu/hirek/onvezeto-autozas-magyarorszag-a-25-helyen/
piacesprofit.hu - 2020.08.22.
Önvezető autózás: hol áll Magyarország?
https://piacesprofit.hu/gazdasag/onvezeto-autozas-hol-all-magyarorszag/
propeller.hu - 2020.08.22.
Magyarország fontos szereplő az önvezető autózásban
https://propeller.hu/itthon/3567728-magyarorszag-fontos-szereplo-onvezetoautozasban
insiderblog.hu - 2020.08.27.
KPMG index az önvezető autózásról: Magyarország is a nagyító alatt
Délmagyarország - 2020.08.27. (11. oldal)
Magyarország jól áll az önvezető autózásban

ujkor.hu - 2020.08.22.
Egyháztörténet Mohácstól Trianonig – A VI. Fraknói Nyári Akadémia
Fazekas István (egyetemi docens, ELTE BTK) A Habsburg Monarchia levéltári örökségének
a sorsa. A badeni egyezmény létrejötte (1926) című előadása a korszak levéltárügyének
egyik fontos mozzanatára, az 1926. évi osztrák–magyar levéltári egyezmény máig tartó
pozitív hatásaira világított rá.
http://ujkor.hu/content/egyhaztortenet-mohacstol-trianonig-vi-fraknoi-nyari-akademia

m1 - Ma este - 2020.08.22.
Több mint százezer fiatal kapja meg a diplomáját a napokban úgy, hogy nincsen
nyelvvizsgája
Szereplők: Zentai László oktatási és tanulmányi rektorhelyettes, ELTE
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-08-22-i-adas-2/
Kelet-Magyarország - 2020.08.25. (7. oldal)
A szó, a hangsúly is számít, ha a kutyával beszélünk
A Magyar Tudományos Akadémia – ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport, az ELTE
Természettudományi Kar Etológia Tanszék és az MTA–ELTE Összehasonlító Etológia
Kutatócsoport munkatársai kutyák funkcionális MRI-vizsgálata során fedezték fel, hogy az
intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami
fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.
Vas Népe - 2020.08.25. (1,12. oldal)
A Szőce-patak völgyének jellegzetes élőhelyeit és védett fajait „ültették át” egy
kertbe
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az ELTE Füvészkert 2017 óta közös programot
működtet, amelyben a nemzeti park területén 21 fajról gyűjtenek magokat, amit a
budapesti Füvészkertben szaporítanak, majd a növényeket visszajuttatják az eredeti
élőhelyekre.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.08.25.
A Szőce-patak völgyének jellegzetes élőhelyeit és védett fajait „ültették át” egy
kertbe
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szoce-patak-volgyenek-jellegzeteselohelyeit-es-vedett-fajait-ultettek-at-egy-kertbe-4218731/

Zalai Hírlap - 2020.08.25. (1,3. oldal)
Elkezdődött a Közép-európai Informatikai Diákolimpia
Az idei diákolimpiát a Neumann Társaság, a kanizsai önkormányzat és az ELTE Informatikai
Kara szervezi, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium is támogatja. A verseny
lebonyolítását a koronavírus-helyzet némiképp átalakította.
További megjelenés:

-

-

-

-

zaol.hu - 2020.08.25.
Elkezdődött a Közép-európai Informatikai Diákolimpia
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-kanizsai-diak-tagja-a-magyarvalogatottnak-4450118/
blikk.hu - 2020.08.26.
Tizenhárom ország diákjai mérkőznek meg Nagykanizsán a Közép-Európai
Informatikai Diákolimpián
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/kozep-europai-informatikai-diakolimpiajarvany-hibrid-uzemmod/kctbw6k
Nagykanizsai maraton - 2020.08.28. (4. oldal)
Informatikai diákolimpia Kanizsán
insiderblog.hu - 2020.08.27.
Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai
Informatikai Diákolimpián
http://insiderblog.hu/blogzine/2020/08/27/nyolc-orszag-szemelyesen-hatorszag-online-vesz-reszt-a-kozep-europai-informatikai-diakolimpian/
kanizsaujsag.hu - 2020.08.28.
Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://kanizsaujsag.hu/hir/202008/informatikai-diakolimpia-nagykanizsan

hrportal.hu - 2020.08.25.
Íme, a Nemzeti Tehetség Program idei díjazottjai!
Idén életműdíjat kapott Bencze Mihály, a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója, Csörgő
Terézia, a Lehel vezér Gimnázium volt tanára, Radnai Gyula, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tanára, Horváth Gábor, a Piarista Gimnázium tanára, Sipos Ferenc
Tibor, a soproni Petőfi-iskola igazgatója, Fábry György, az Agrártudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karának volt tanára és Kraszna László, a Snétberger Zenei Tehetség
Központ egykori tanára.
https://www.hrportal.hu/hr/ime--a-nemzeti-tehetseg-program-idei-dijazottjai20200824.html
További megjelenés:
-

demokrata.hu - 2020.08.24.
„Magyarország legfontosabb erőforrása az ember”
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https://demokrata.hu/magyarorszag/magyarorszag-legfontosabb-eroforrasa-azember-282540/
hirklikk.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: legfontosabb erőforrás az ember
https://hirklikk.hu/kozelet/novak-katalin-legfontosabb-eroforras-azember/368575/
hir6.hu - 2020.08.24.
Novák: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
http://hir6.hu/cikk/157167/novak_magyarorszag_legfontosabb_eroforrasa_az_em
ber
iranytv.hu - 2020.08.24.
Novák: Közös feladat a tehetség gyarapítása
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/novak-kozos-feladat-tehetseg-gyarapitasa25095
kemma.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2872181/
szon.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://szon.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-4135214/
teol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.teol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2695199/
kisalfold.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-10179989/
zaol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-4449059/
szoljon.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
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https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2629667/
delmagyar.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszaglegfontosabb-eroforrasa-az-ember-6755892/
boon.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://boon.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-4500116/
haon.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://haon.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-4294913/
bama.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.bama.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2803637/
feol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.feol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-4233665/
heol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.heol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2788124/
duol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.duol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-3782588/
beol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.beol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2991215/
baon.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
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https://www.baon.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-2940053/
sonline.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-3196376/
vaol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-4218293/
veol.hu - 2020.08.24.
Novák Katalin: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://www.veol.hu/orszag-vilag/novak-katalin-magyarorszag-legfontosabberoforrasa-az-ember-3991892/
webradio.hu - 2020.08.24.
Novák: Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
https://webradio.hu/hirek/belfold/novak-magyarorszag-legfontosabb-eroforrasaaz-ember-2020-08-24
jaszberenyhirado.hu - 2020.08.25.
Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
http://jaszberenyhirado.hu/magyarorszag-legfontosabb-eroforrasa-az-ember
szentendrehirado.hu - 2020.08.25.
Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
http://szentendrehirado.hu/magyarorszag-legfontosabb-eroforrasa-az-ember
tatabanyahirado.hu - 2020.08.25.
Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
http://tatabanyahirado.hu/magyarorszag-legfontosabb-eroforrasa-az-ember
budakeszihirado.hu - 2020.08.25.
Magyarország legfontosabb erőforrása az ember
http://budakeszihirado.hu/magyarorszag-legfontosabb-eroforrasa-az-ember

3szek.ro - 2020.08.25.
Emléktábla Kristó András geológusnak
Dr. Karátson Dávid vulkanológus, az ELTE tanszékvezető professzora írja levelében, hogy
Kristó András a Székelyföld egyik legszebb, egyben legérdekesebb vidékének, a Csíkimedencéknek és a környező hegységkeretnek volt messze földön legjobb ismerője.
https://www.3szek.ro/load/cikk/135269/emlektabla-kristo-andras-geologusnak

qubit.hu - 2020.08.24.
A Big Bounce lenne az új Big Bang?
Az utóbbi másfél évben új frontvonal jött létre a kozmológiában. A jelenleg uralkodó
ősrobbanás-elmélet kulcsmotívuma az univerzum inflációja, amely az elképzelések szerint
a semmiből való keletkezés első másodpercének parányi része alatt megy végbe. Ennek
helyébe javasol egy új elképzelést a Nagy Kipattanás számítógépes szimuláción alapuló
koncepciója – angol nyelven az előbbi a Big Bang, az utóbbi a Big Bounce elnevezést
kapta. (…) A szerző fizikus, a BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára.
https://qubit.hu/2020/08/24/a-big-bounce-lenne-az-uj-big-bang
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.08.24.
Törökország csütörtökig folytatja a földgáz kutatásokat
Megszólaló: Fokasz Nikosz tanszékvezető, ELTE BTK
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-augusztus-24-hetfo-060012499
Magyar Hírlap - 2020.08.26. (13. oldal)
Bemutatták tegnap...
Hajnal Bettina és Dudlák Tamás kétszáz oldalas nyelvkönyve ennek a munkának az első
mérföldköve, amelynek végén a török nyelvet akkreditált tankönyvből kívánják oktatni. A
könyv minden fejezetéhez hanganyag tartozik, amely az internetről tölthető le. Jövő
tanévtől a patinás budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és
Kollégiumban, illetve a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban indul el
fakultatív szakköri jelleggel a török nyelv oktatása.
Magyar Mezőgazdaság - 2020.08.26. (1,14,15. oldal)
A fiatalok az agrárium motorjai
(...) A mindezek követésére képes rendszert Csabai Bence (ELTE fizika szak), Kaiser Péter
(University of Manchester térinformatika szak), Rozsáli Márton (MOME animáció szak) és
Vadász Andás (ELTE programtervező térinformatikus szak) szerint kamerákkal segített,
gépi tanulásra alapozott automatizálással lehetne megvalósítani, és nemcsak
felgyorsítaná, hanem precízebbé és olcsóbbá is tenné a kiszámítását. A számítógéphez
kötött kamerák felvételei alapján a rendszer képes lenne megállapítani az állatok
kondíciópontszámát és hozzárendeli egyedi azonosító jelükhöz, és még a sántaságot is
felismerné.

Vas Népe - 2020.08.26. (1,4. oldal)
Újra virágzik a Rába
Ilyenkor augusztusban a Rába menti településeken nagy tömegben rajzik egy fehér
szárnyú kérész, a dunavirág. Hatvan évvel ezelőtt ez megszokott jelenség volt. (…) Ma már
az általános iskolás gyerekek is tudják, hogy a tiszavirág nem növény hanem egy rovar.
Méghozzá Európa legnagyobb testű kérésze, mely nemzetközi természetvédelmi
egyezmények által is védett, de ebben az évben hungarikummá is nyilvánították. – Valaha
Európában általánosan elterjedt volt a tiszavirág és kisebb testű rokona a dunavirág is –
tudjuk meg dr. Szinetár Csaba zoológustól, az ELTE SEK Biológia Tanszékének főiskolai
tanárától.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.08.26.
Újra virágzik a Rába
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujra-viragzik-a-raba-4221560/

eduline.hu - 2020.08.26.
Ilyen lesz az őszi félév az egyetemeken: legfontosabb dátumok és szabályok
A 2020/2021-es őszi félév az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a regisztrációs
időszakkal kezdődik, ami 2020. szeptember 6-ig (vasárnap) tart majd, a tanévnyitó a tervek
szerint 2020. szeptember 4. pénteken lesz, a félév első napja pedig 2020. szeptember 7.
hétfő.
qubit.hu - 2020.08.26.
Valóban örökölhető az alkoholizmus?
Egyebek mellett ezt a célt, az alkoholfogyasztási szokásaink tudatosítását és nyomon
követését szolgálja az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén fejlesztett
Yoozan alkalmazás is, amelynek segítségével napi szinten figyelhetjük ezen szokásaink
alakulását, célokat tűzhetünk ki magunk elé, valamint adataink elküldésével még a
tudományos kutatást is támogathatjuk. A szerző etológus, az ELTE Etológia Tanszékének
doktorandusza.
https://qubit.hu/2020/08/26/valoban-orokolheto-az-alkoholizmus

eduline.hu - 2020.08.25.
Újabb siker: biológiából nyertek érmeket a magyar diákok
Az idei Nemzetközi Biológiai Diákolimpia helyett megrendezett IBO Challenge-en elért
hazai eredmények a következők: Buzafalvi Dénes, ezüst érem (ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium), felkészítő tanárok: Hajnal Benjámin,
Dr. Molnár Katalin Tusnády Simon, ezüst érem (Bornemisza Péter Gimnázium).
http://eduline.hu/campus_life/20200825_IBO_eredmenyek
hvg.hu - 2020.08.25.
Az ELTE kutatói összefüggést találtak a kutyák öregedése és bélbaktériumai között
A bélben élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú
kutyák között az ELTE etológusai és mikrobiológusai által végzett vizsgálat szerint. Mivel
a bélbaktériumok befolyásolják az anyagcserét és az agy működését, a kutatásnak
egészségügyi jelentősége is lehet.
https://hvg.hu/tudomany/20200825_elte_kutatas_kutya_oregedes_memoria_belbakteriu
m
További megjelenés:
-

-

qubit.hu - 2020.08.25.
Magyar kutatók: A kutyák bélbaktériumai hatással vannak memóriájukra és
öregedésükre is
https://qubit.hu/2020/08/25/magyar-kutatok-a-kutyak-belbakteriumai-hatassalvannak-memoriajukra-es-oregedesukre-is
Magyar Nemzet - 2020.08.27. (16. oldal)
Baktériumok ronthatják a memóriát
magyarmezogazdasag.hu - 2020.08.28.
Magyar kutatók válaszolják meg, mi köze a kutyaguminak az öregedéskutatáshoz
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/08/28/magyar-kutatok-valaszoljak-megmi-koze-kutyaguminak-az-oregedeskutatashoz

Hvg - 2020.08.27. (18,20. oldal)
Hagyományos, Digitális Oktatás
Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt digitálisra vált a hagyományosan induló
új tanév is. A virtuális oktatásnak ugyanakkor már az előnyei is látszanak. (...) Kevesebben
vannak, akik a technikai lehetőségek hiányára panaszkodnak, a többség szerint az
iskolarendszer nem rendelkezik még a szükséges kompetenciákkal” – mondja Kormány

Attila, az ELTE adjunktusa, az Online otthonoktatás Facebook-csoport egyik vezetője a
hozzászólásokból kirajzolódó kép alapján.
Mandiner - 2020.08.27. (4,16,17,18,19,20,21. oldal)
Kell-e még a magyarnak a diploma?
Demográfia, minőségi szűrők, megváltozott életutak – több tényezője van annak, hogy
miért jelentkezett idén olyan kevés diák a felsőoktatásba. Általános, nemzetközi
összehasonlításban is jellemző jelenséggel van dolgunk? Hol okozhat problémát a
drasztikus
hallgatószám-csökkenés?
Utánajártunk.
(...)
Az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetemen a jelenléti és a digitális oktatás kombinációjával indul a tanév.
Gólyatáborok itt sem lesznek, helyettük orientációs napokat tartanak az elsőéves
hallgatóknak.
Vas Népe - 2020.08.27. (1,3. oldal)
Szüksége van a régiónak a gépészképzésre
Az ELTE SEK Savaria Műszaki Intézetének fórumán dr. habil Andó Mátyás igazgatótól
megtudtuk: 2020-ban 64,6 millió forint önkormányzati támogatás hiányzik a
költségvetésükből, 2021-ben az igényelt külső forrás 130 millió forint, ebből 26 millió
forint egyetemi költségelvonás.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.08.27.
Nem hagyják veszni a mérnökképzést Szombathelyen
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nem-hagyjak-veszni-a-mernokkepzestszombathelyen-4224404/

vaskarika.hu - 2020.08.27.
Összetartozás100 – a Felvidéken folytatódott a Szökős és a gencsapáti táncosok
sorozata
Gömörben és Nagyidán jártak az elmúlt hétvégén az ELTE SEK Szökős és a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai – akik féléves kényszerszünet után folytathatták
Trianon századik évfordulójára tervezett szerepléssorozatukat. Januárban, a muravidéki
Lendván kezdte meg a külhoni magyar közösségeknek ajánlott sorozatát a két vasi
folklórműhely, mely során a Kárpát-medence valamennyi szegletébe el kívánták vinni
előadásukat a táncosok.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19291/

elteonline.hu - 2020.08.26.
Mindig is érdekelt a retorika? Jelentkezz a Kossuth-szónokversenyre
A TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága idén is meghirdeti szónokversenyét. A 21.
alkalommal megrendezésre kerülő Kossuth-szónokversenyre az egész Kárpátmedencéből jelentkezhettek október 10-ig.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/08/26/mindig-is-erdekelt-a-retorika-jelentkezz-akossuth-szonokversenyre/
frisss.hu - 2020.08.26.
Megkezdődött a beiratkozás az ELTE SEK-en
A járványügyi intézkedéseket betartva hétfőtől teljesítik a hallgatói jogviszony
létrejöttéhez szükséges adminisztrációs kötelezettségüket azok, akik bekerültek az ELTE
szombathelyi képzéseire. Az első turnusokba kerültek immár elmondhatják magukról,
hogy hivatalosan is az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói lettek.
https://www.frisss.hu/aktualis/megkezdodott-a-beiratkozas-az-elte-sek-en
sportmenu.hu - 2020.08.26.
A hagyomány folytatódik: szeptember 6-án rajtol a 35. Wizz Air Budapest
Félmaraton
Európa egyik legszebb útvonalán futhatnak a Wizz Air Budapest Félmaraton indulói. A BSI
szerdai közlése szerint szeptember 6-án az ELTE Lágymányosi Campusától indul
Magyarország legnépszerűbb félmaratonjának mezőnye, ami egy hatalmas, a Petőfi és az
Árpád hidat is érintő Duna-parti kört megtéve ugyanoda érkezik vissza.
https://sportmenu.hu/a-hagyomany-folytatodik-szeptember-6-an-rajtol-a-35-wizz-airbudapest-felmaraton/
24.hu - 2020.08.26.
Maszktagadás: ezért fáj sokaknak egyetlen szövetdarab viselése
„Magyarországon az ELTE PTK végzett ezzel kapcsolatban egy kutatást, ebből kiderült,
hogy a tekintélyelvűséget elfogadó személyiségek gyakrabban viselnek maszkot. Ha az az
alapszabály, hogy te viseld a maszkot, és a hatalom is ezt mondja, akkor a tekintélyelvűbb
ember könnyebben elfogadja. Ekkor a maszktagadás egyfajta lázadást jelent. Ha a
hatalom azt mondja, hogy ne hordj maszkot, akkor a maszkviselés a lázadás eszköze.”
https://24.hu/tudomany/2020/08/26/maszktagadok-maszkviseles-koronavirus-covid-19osszeeskuves-elmeletek-politika-ideologia-kozossegi-media/

24.hu - 2020.08.26.
Térképen mutatkoznak be Budapest legjobb kortárs épületei
Az oldalon többek közt olyan jól sikerült, megvalósult tervek bukkannak fel, mint a
Graphisoft Park kétezer éves kutyalábnyomokat is rejtő fogadóépülete, a lassan százéves
zsinagógát is magában foglaló Pávai utcai Holokauszt Dokumentációs Központ
épületegyüttese, vagy az ELTE Trefort-kertben álló Egyetem Halottai emlékmű.
https://24.hu/kultura/2020/08/26/kortars-epiteszet-budapest-legenda-terkep-epiteszkamara-lakohaz-irodahaz/
További megjelenés:
-

Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.08.27.
Térképen mutatkoznak be Budapest legjobb kortárs épületei

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.26.
Borostyánkövekben megőrzött rovarok
Megszólaló: Horváth Gábor egyetemi tanár, ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptika
Laboratórium és Kriska György egyetemi docens, ELTE TTK Biológiai Intézet
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-26_09-0000&enddate=2020-08-26_10-55-00&ch=mr1
Hírhozó - 2020.08.14. (15. oldal)
Szakmai elismerés dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártonnak
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont numizmatikai szakírói tevékenységéért a Magyar
Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE) Unger Emiljutaloméremmel tüntette ki. Az elismerést
augusztus 8-án a MÉE jubileumi, 50. vándorgyűlésén, Kaposváron adták át. (…) Dr.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton az MTA doktora, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai
Tanszék habilitált docense, fő kutatási területei a középkori régészet és pénztörténet, a
numizmatika, a régészeti feltárások jogi szabályozása, a régészeti örökségvédelem és a
muzeológia.
Magyar Hang - 2020.08.28. (23. oldal)
Beszédrezonancia a kutyaagyban
Az ELTE Etológia Tanszékén már több mint tíz éve folynak fMRI kísérletek, amelyek
segítségével a kutyák agyműködését vizsgálják. Ez az orvosi diagnosztikából is ismert MRI
(mágneses rezonancián alapuló képalkotás) testvére.

Magyar Hang - 2020.08.28. (24. oldal)
Vakító konstellációk
A Space X azt ígéri, hogy kevésbé fényvisszaverő borítással látja el a jövőben a műholdjait,
de az ellenzőket ez nem győzte meg. Vagyis sok érv szól a műhold-megakonstellációk
mellett és ellen is. Megkérdeztük a várható hatásaikról Vincze Miklós ﬁzikust, az MTA–
ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport főmunkatársát. – Az ilyen műholdseregek – alkotóik
szerint – nagyon fontos feladatot látnának el, például internetet juttatnának az eldugott
helyekre, és ez nyilván nagyon nemes cél.
Szabad Föld - 2020.08.28. (30. oldal)
Szívemben született Afrika
Egy gimnáziumi előadás és az abból fakadó megmagyarázhatatlan vágy Afrika iránt
sorsdöntővé váltak a győri Könczöl Zsófia életében. (...) Ahogy meséli, azt is sorsszerűnek
tekinti, hogy először ebbe az országba mehetett, hiszen kezdetektől fogva a kelet-afrikai
térség vonzotta. Az egyetemi alapképzését az ELTE politológia szakán végezte, ahol főleg
a térséget érintő biztonságpolitikai kérdésekkel, ezen belül a gyermekkatonasággal
foglalkozott, míg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok
mesterképzésén, a diplomácia szakirányon szintén Kelet-Afrikát kutatta.
11.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.08.28.
Emlékhelyek napja 2020: programokkal vár a Műegyetem és az Eötvös Collegium
Az Eötvös József Collégiumot az École Normale Supérieure mintájára Eötvös Loránd
fizikus, rektor és miniszter alapította 1895-ben, ma az ELTE szakkollégiumaként működik.
A Collegium 1910-ben átadott épületét Alpár Ignác tervezte. Alapítása óta a
„tudóstanárok” képzésére, a magyar szellemi élet utánpótlására hivatott. Számos kiváló
tudós tanult falai között.
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200828/emlekhelyek-napja-2020programokkal-var-muegyetem-es-az-eotvos-collegium
magyarnemzet.hu - 2020.08.27.
Baktériumok ronthatják a memóriát
Az ELTE Etológia és Mikrobiológiai Tanszék munkatársainak új vizsgálata szerint a bélben
élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú kutyák
között. Mivel a bélbaktériumok befolyásolják az anyagcserét és az agy működését, az
Animals című lapban megjelent kutatásnak humán egészségügyi jelentősége is lehet.
https://magyarnemzet.hu/mozaik/bakteriumok-ronthatjak-a-memoriat-8578080/

További megjelenés:
-

forbes.hu -2020.08.27.
Magyar kutatók válaszolják meg, mi köze a kutyaguminak az öregedéskutatáshoz
https://forbes.hu/a-jo-elet/magyar-kutatok-valaszoljak-meg-mi-koze-akutyaguminak-az-oregedeskutatashoz/

orientpress.hu - 2020.08.27.
Kaktusz napok az ELTE Füvészkertben
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szervezésében szeptember 11-12-13-án
tartják az Őszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásárt. A sokak által ismert kaktuszok és
pozsgás növények hazája az amerikai és az afrikai földrész, ahol a növények tűző napon,
szikla törmelékes hegységekben vagy éppen sivatagi hőségben élnek és virágoznak.
https://orientpress.hu/cikk/2020-08-27_kaktusz-napok-az-elte-fuveszkertben
További megjelenés:
-

-

-

-

kavehazmagazin.hu - 2020.08.27.
Szúrt már meg kaktusz? Kaktuszkiállításon kipróbálhatod!
https://kavehazmagazin.hu/szurt-mar-meg-kaktusz/
turizmusonline.hu - 2020.08.27.
A kaktusz virága
http://turizmusonline.hu/cikk/a_kaktusz_viraga
lakaskultura.hu - 2020.08.28.
Szeptemberben ismét Kaktuszkiállítás
http://www.lakaskultura.hu/kert/szeptemberben-ismet-kaktuszkiallitas/
csaladinet.hu - 2020.08.28.
Szín és forma variációk a szukkulensek világában
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/
29091/quot_szin_es_forma_variaciok_a_szukkulensek_vilagaban_quot__nyeremenyjatek

veol.hu - 2020.08.27.
A kábítószer és a fogyatékosság állt a veszprémi találkozó fókuszában
Legközelebb szeptember 15-én szerveznek szakmai találkozót, amelyen Demetrovics
Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének pszichológusa,

addiktológusa, intézetigazgató, egyetemi tanár tart előadást a Hotel Malomkert
nagytermében 13 órától.
https://www.veol.hu/kozelet/a-kabitoszer-es-a-fogyatekossag-allt-a-veszpremitalalkozo-fokuszaban-3998789/
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.27.
A borostyánkövek története
Megszólaló: Szabó Márton munkatárs, ELTE TTK Őslénytani Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-27_09-0000&enddate=2020-08-27_10-55-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.27.
Hogyan befolyásolta a koronavírus-járvány megjelenése az ELTE hallgatók számára
szervezett segítő programjait?
Megszólaló: Kovács Krisztina egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor, ELTE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-27_09-0000&enddate=2020-08-27_10-55-00&ch=mr1
RTL Klub - Fókusz - 2020.08.27.
Mennyire tudatosan hordják az emberek a maszkot?
Megszólaló: Urbán Róbert egyetemi tanár, ELTE
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-08-27-c_12700197
Bors - 2020.08.29. (23. oldal)
Római kori pincére leltek
Komáromi csatornázási munkákon az egykori Brigetio területén római pincét tártak fel a
régészek, melyben egy épen maradt, női arcot ábrázoló falfestmény részletét találták –
mondta el az MTI-nek az ELTE ókori régészeti tanszékének vezetője.
További megjelenés:
-

24 óra - 2020.08.29. (1, 2. oldal)
Római kori pincét találtak
ma.hu - 2020.08.29.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
http://www.ma.hu/tudomany/350360/Epen_maradt_romai_kori_pincet_talaltak_Ko
maromban

-

-

-

-

-

-

-

-

-

origo.hu - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
https://www.origo.hu/tudomany/20200828-epen-maradt-romai-kori-pincettalaltak-komaromban-regeszet.html
szoljon.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.szoljon.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-2640548/
haon.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://haon.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4306874/
vaol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.vaol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4229087/
zaol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.zaol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4461410/
sonline.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.sonline.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-3209414/
heol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.heol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-2801870/
veol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.veol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4001849/
beol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.beol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-3001541/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

duol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.duol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-3789830/
teol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.teol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-2709389/
boon.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://boon.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4510979/
kultura.hu - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
https://kultura.hu/epen-maradt-romai-kori-pincet-talaltak-komaromban/
baon.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.baon.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-2949014/
bama.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.bama.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-2815265/
feol.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.feol.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4243379/
nool.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.nool.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-3415814/
kisalfold.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.kisalfold.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-10193681/
turizmus.com - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://turizmus.com/desztinaciok/epen-maradt-romai-kori-pincet-talaltakkomaromban-1171422
bumm.sk - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
https://www.bumm.sk/turmix/2020/08/28/epen-maradt-romai-kori-pincettalaltak-komaromban
szon.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://szon.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszek-komarombanfotok-4146341/
delmagyar.hu - 2020.08.28.
Római pincét tártak fel a régészek Komáromban (fotók)
https://www.delmagyar.hu/egyperces/romai-pincet-tartak-fel-a-regeszekkomaromban-fotok-6768366/
kemma.hu - 2020.08.28.
Római kori pincét találtak Komáromban
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/romai-kori-pincet-talaltakkomaromban-2889152/
hellovidek.hu - 2020.08.28.
Átlagos munkának indult: elképesztő, mit találtak a határ menti városban
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/08/28/atlagos-munkanak-indultelkepeszto-mit-talaltak-a-hatar-menti-varosban
hirek.sk - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
https://www.hirek.sk/kavezo/epen-maradt-romai-kori-pincet-talaltakkomaromban
gondola.hu - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
https://gondola.hu/hirek/260047Epen_maradt_romai_kori_pincet_talaltak_Komaromban.html
webradio.hu - 2020.08.28.
Épen maradt római kori pincét találtak Komáromban
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/epen-maradt-romai-kori-pincet-talaltakkomaromban
24.hu - 2020.08.28.
Római pincére bukkantak Komáromban
https://24.hu/tudomany/2020/08/28/komarom-szony-brigetio-romai-pince/

-

-

index.hu - 2020.08.28.
Ókori római pincét és női arcot ábrázoló festményt találtak Komáromban
https://index.hu/techtud/2020/08/28/regeszet_komarom_okori_roma_pince_falfes
tmeny/
femina.hu - 2020.08.28.
Római pince
https://femina.hu/terasz/romai-pince/

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.08.29. (16. oldal)
Másképp huzalozva
A matematika szupersztárjának, példaképnek, iskolateremtő tudósnak nevezte Szemerédi
Endrét Áder János köztársasági elnök a Szent István-rend átadásakor. Nyolc éve Oslóban
V. Harald norvég király a matematika egyik jelenkori fejedelmének titulálta a professzort,
amikor átnyújtotta neki az Abel-díjat. A legnagyobb elismerést, amelyet ebben a
tudományágban megkaphat valaki. Szemerédi nem félti a magyar matematika jövőjét,
mert véleménye szerint most is nagyon sok kivételes fiatal tehetségünk van.
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.08.29. (1,2,3. oldal)
Gyilkos punnyadás
Az újabb pszichoaktív szereket – a biofű néven is emlegetett herbált vagy a kristályt –
inkább az alacsony társadalmi réteghez tartozó, sok problémával küzdő, fiatal felnőtt
korosztály fogyasztja – mutat rá a vizsgálat vezetője, Szécsi Judit szociális munkás, az ELTE
Társadalomtudományi Karának oktatója.
arcanum.blog.hu - 2020.08.28.
A Szent Bal ünnepe
„Már az is érdekes, hogy az idén beszélünk István születésének millenniumáról, ugyanis a
970-es év szinte az egyetlen, amely szóba sem jön a különböző forrásokban" - nyilatkozta
Dr. Elekes Lajos, az ELTE középkori történeti tanszékének a vezetője.
https://arcanum.blog.hu/2020/08/28/a_szent_bal_unnepe
elteonline.hu - 2020.08.28.
„Az MLSZ szempontjából fontos, hogy minél több értelmiségi, egyetemet végzett
vegyen részt a magyar labdarúgás életében” – Interjú Hanacsek Attilával
Hanacsek Attilával, korábbi játékvezetővel, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának
alelnökével beszélgettünk arról, milyen szabadon felvehető kurzus indult az ELTE-n,
miképp lehet valakiből játékvezető, ha elvégzi a felvett órát, és szót ejtettünk a mai bírói

utánpótlásképzésről is. Mikor kapcsolódott be az ELTE az MLSZ játékvezető-képzésének
programjába? Először a Debreceni Tudományegyetemen indult el ez a képzés, mely
mérföldkő volt a magyar játékvezetői oktatás történetében.
http://elteonline.hu/sport/2020/08/28/az-mlsz-szempontjabol-fontos-hogy-minel-tobbertelmisegi-egyetemet-vegzett-vegyen-reszt-a-magyar-labdarugas-eleteben-interjuhanacsek-attilaval
infostart.hu - 2020.08.28.
Magyarics Tamás: a demokraták és a republikánusok is kihasználják a káoszt
Magyarics Tamás külpolitikai elemző, az ELTE tanára az InfoRádióban azt mondta, a
különböző videófelvételek alapján nem egyértelmű, hogy mi történik, vizsgálat zajlik a
lövöldözés ügyében, de ezt nem segíti a tüntetések mentén kialakuló politikai légkör,
"mind a két oldal eléggé ideges". "A rendőrök több tagállamban úgy érzik, hogy a
demokrata kormányzat nem védi meg őket, ráadásul felelőssé is teszik őket minden
atrocitásért.
https://infostart.hu/kulfold/2020/08/28/magyarics-tamas-a-demokratak-es-arepublikanusok-is-kihasznaljak-a-kaoszt
nyugat.hu - 2020.08.28.
Lenner Tibor igazgatói megbízatásának szavazott bizalmat az ELTE SEK intézeti
tanácsa
Lenkai Nóra pedig a rektori biztos lett a szombathelyi intézményben. Szavazott ma az
ELTE SEK intézeti tanácsa, és nem hivatalos, de megerősített információink szerint Lenner
Tibornak szavaztak bizalmat az intézeti tanácsban a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző
Központ igazgatói pozíciójára.
https://www.nyugat.hu/cikk/lenner_tibor_igazgatoi_megbizatasanak_szavazott_az
RTL Klub - Fókusz - 2020.08.28.
Mit tud elmondani Bartos Enikő a koronavírus-fertőzésről?
Megszólaló: Urbán Róbert egészségpszichológus, ELTE
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-08-28-c_12701709

