
  

  

Meghívó: Kolosi Tamás, ásványtár, felhívások: pályázat, verseny, 
beszámolók, válogatás  

  

Meghívó - ELTE Sikerek: Kolosi Tamás 
  

 

 

2019. november 20-án Kolosi Tamással, Széchenyi-díjas 

magyar szociológussal folytatódik az Alumni Központ sorozata.  

„A sikert sok mindenben lehet mérni, és sokak szemében a siker 

valami gyanús dolog. Én azonban azt tapasztaltam, hogy az 

adottságok és a szerencse mellett sok munka és a sikerre 

törekvés is kell hozzá.” 

Az előadás előtt és után a közeli Károlyi étterem Alumni Kártya 

kedvezményt biztosít!  

Részletek és regisztráció 
  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit: Ásványtár 
  

 

 

2019. november 7-én az Egyetem megnyitja kapuit 

rendezvénysorozat keretében ismét az Ásványtárba látogatunk. 

A gyűjteményen dr. Weiszburg Tamás habilitált egyetemi 

docens, jelenleg tanszékvezető, az Ásványtár volt igazgatója 

kalauzolja végig az érdeklődőket. 

Részletek és regisztráció 

  

  

Felhívás - Az én ELTE-s történetem 
  

 

 

Az ELTE Alumni Alapítvány, az ELTE Alumni Központ és az 

ELTE Online prózaíró pályázatot hirdet „Az én ELTE-s 

történetem” címmel.  

A pályaművek beküldésének határideje: november 30.  

Részletek 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

http://karolyietterem.hu/hu
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-kolosi-tamas/2019/11/20/289
https://www.alumni.elte.hu/event/egyetem-megnyitja-kapuit-asvanytar/2019/11/07/301
https://www.alumni.elte.hu/article/az-en-elte-s-tortenetem-prozairo-palyazatot-hirdet-az-elte-alumni-kozpont-es-az-elte-online/03/10/2019/322
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Felhívás - Alumni Net: új nyereményjáték 
  

 

 

Önnek már sikerült belépnie az új Alumni közösségi oldalra? 

Most is megteheti a 2019. október 22-én kapott aktivációs 

linkkel. Ne maradjon le!  

A játékot az a csoport nyeri, amelynek létszáma először éri el az 

50 főt. A nyertes csoport tagjai 1-1 képeslapra helyezett apró, 

arany színű, ELTE Alumni címeres kitűzőt kapnak ajándékba.  

Részletek 

Előző nyereményjáték nyertesei 
  

  

Felhívás - Hallgatói mobilitás pályázat 
  

 

 

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2019/2020-as tanév II. félévére 

újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus 

ill. Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére. Köszönjük, 

hogy támogatásával Ön is hozzájárult a tehetséges hallgatók 

ösztöndíjához! 

Részletek 

  

  

Beszámoló - Múltidéző '85-'91 
  

 

 

„Az ELTE a minden.” ELTE Múltidéző – Generációk, emlékek 

című korosztályos moderált pódiumbeszélgetés-sorozat 

harmadik alkalmán 2019. október 4-én a nyolcvanas évek 

második felében végzettek kerültek előtérbe. 

Beszámoló és felvétel 

  

  

Beszámoló - ELTE Sikerek: Spiró György 
  

 

 

2019. október 9-én az ELTE Sikerek előadója Spiró György, 

Kossuth-díjas író, költő volt. Az Aula Magna telt házzal fogadta 

előadóját, aki 1970-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi 

Karán.  

Beszámoló és felvétel 

  

  

Beszámoló - Tagozati rendezvények 
  

 

Az Alumni Központ továbbra is támogatja a tagozati alumni 
törekvéseket. A félév során az alábbi rendezvényekhez nyújtottunk 
anyagi, és szellemi támogatást egyaránt:  
 Mat-Fiz találkozó 50. 

 ELTE TáTK KCM találkozó 

 Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék 30.  

 Neveléstudományi Intézet Alumni találkozója 

 Bárczi könyvbemutató 

 Nyugdíjas Alumni Találkozó 

https://www.alumni.elte.hu/article/ujabb-nyeremenyjatek-cel-az-50-fo/18/10/2019/332
https://www.alumni.elte.hu/article/csoportos-nyeremenyjatek-nyertesei/11/10/2019/328
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat-2019-2020-ii-felev/25/09/2019/309
https://www.alumni.elte.hu/article/-85-91-es-evek-az-elte-multidezon/09/10/2019/324
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-sikerek-spiro-gyorgy/14/10/2019/330
https://www.alumni.elte.hu/article/mat-fiz-talalkozo-50/24/10/2019/340
https://www.alumni.elte.hu/article/fennallasanak-30-evforduloja-alkalmabol-unnepelt-az-assziriologiai-es-hebraisztikai-tanszek/22/10/2019/336
https://www.alumni.elte.hu/article/ujra-egyutt-a-nevelestudomanyi-intezet-elso-alumni-talalkozoja/24/10/2019/339
https://www.alumni.elte.hu/article/barczi-konyvbemutato-beszamolo/21/10/2019/335
https://www.alumni.elte.hu/article/ix-nyugdijas-alumni-talalkozo-beszamolo/22/10/2019/334
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


 

 
  

  

ELTE Alumni Staféta - Betegh Gábor 
  

 

 

„Annak ellenére, hogy sok tekintetben rettenetes korban élünk, 

a munkám pedig folyamatos, közvetlen kapcsolatban tart a 

múlttal, örülök annak, hogy most élek...” 

A stafétát ezúttal Betegh Gábor (BTK '91) a Cambridge-i 

Egyetem antik filozófia professzora kapta. 

Interjú 

  

  

Sikerek - Fiatal alumnus siker a Margó fesztiválon 
  

 

 

Margó-díjas egyetemünk alumnusa, Fehér Boldizsár (BTK 

'18)! Idén már ötödik alkalommal adták át a legjobb első 

prózakötetesnek járó Margó-díjat, amely nemcsak a pályakezdő 

írókat szeretné középpontba helyezni, de egyúttal a kortárs 

irodalmat és az olvasást is népszerűsíti. 

Beszámoló  

  

  

Válogatás - Hírek 
  

 

 

Elhunyt Vekerdy Tamás 

TEDxELTE beszámoló 

Interjú Csere Gáspárral 

Házhoz megy a tudomány 

Ismét vezet az ELTE a QS régiós rangsorában 

 

 
  

  

Válogatás - Események 
  

 

 

október 24. Csütörtök este: Eötvös Loránd, a fizikus 

november 5-14. MTA - Magyar Tudomány Ünnepe 

november 7. Közösségfejlesztés, mobilitás, szolidaritás 

november 8.  Tanácstalan köztársaság: migráció 

november 12.  Limpár: Hova lett az időnk? 

november 12. Könyvbemutató: Kulturális közösségi... 

november 19. Eötvöstől Eötvösig 

november 21. Sorsfordító magyar események '44-'45 

november 22. Klímapolitika és atom 

november 26. Népmesék nyelve 

 

 
  

  

 

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a lehetőségekkel. 

 

https://wwwold.sns.it/sites/default/files/ugov_files/5075_betegh%20cv.pdf
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-stafeta-betegh-gabor/10/10/2019/327
https://www.alumni.elte.hu/article/feher-boldizsar-nyerte-az-idei-margo-dijat/11/10/2019/329
https://www.alumni.elte.hu/article/elhunyt-vekerdy-tamas/09/10/2019/325
https://www.alumni.elte.hu/article/tedxelte-a-jovot-formalo-gondolat/21/10/2019/333
https://www.alumni.elte.hu/article/itthon-van-penz-a-sportban-csak-nem-a-futas-korul/09/10/2019/326
https://ttk.elte.hu/content/hazhoz-megy-a-tudomany.t.2407
https://www.alumni.elte.hu/article/ismet-vezet-az-elte-a-qs-regios-rangsoraban/22/10/2019/338
https://www.alumni.elte.hu/article/ismet-vezet-az-elte-a-qs-regios-rangsoraban/22/10/2019/338
https://www.alumni.elte.hu/event/eotvos-lorand-a-fizikus/2019/10/24/300
https://mta.hu/tudomanyunnep
https://www.elte.hu/content/kozossegfejlesztes-tarsadalmi-mobilitas-szolidaritas.e.12009
https://www.elte.hu/content/migracio-es-klimavaltozas.e.12043
https://www.alumni.elte.hu/#/event/hova-lett-az-idonk-es-hogy-szerezzuk-vissza/2019/11/12/265
https://tatk.elte.hu/KKMintaprojektek
https://www.alumni.elte.hu/group/btk-alumni-tagozat/30/calendar/eotvostol-eotvosig-konferencia/2019/11/19/306
https://www.elte.hu/content/sorsfordito-magyar-esemenyek-1944-45.e.12007
https://www.elte.hu/content/nincs-klimapolitika-atom-nelkul.e.12060
https://www.elte.hu/content/milyen-nyelven-beszelnek-a-nepmesek.e.12070
https://www.alumni.elte.hu/page/elonyok
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Örök diákjainkat visszavárjuk! 
 
ELTE Alma Mater 
 

___________________________ 

ELTE ALUMNI KÖZPONT 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE LinkedIn 

ELTE YouTube/Alumni 

 

Amennyiben módja van rá, kérjük, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! Az 

adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja az alapítvány számára. Adományozhat 

online is. Köszönjük! 

Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23., 

Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41   

Szponzoraink: működésének 10. évfordulója alkalmából szponzorainknak is külön teret szentelünk az 

ELTE Alumni weboldalon. Várjuk továbbra is jelentkezését azon cégeknek, intézményeknek, akik 

változatos törekvéseinket -  rendezvényeinket vagy az új, korszerű, többnyelvű Alumni hálózat 

menedzsment rendszerünk közelgő indítását - támogatni szeretnék. Jelentkezés: 

almamater@alumni.elte.hu  

AZ ALUMNI REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

Kérjük, erre az e-mail hírlevélre ne válaszoljon. Az alumni regisztráció során megadott adatokat és Alumni 

Tagozati preferenciákat az új rendszerbe már átlépett tagok ezen a linken bejelentkezést követően 

módosíthatják. Aki még nem lépett át, az ugyanezt a pár hetente (utoljára: 2019. október 22.)  e-

mailben küldött aktivációs linkre való kattintást követően teheti meg. Ha nem kíván átlépni, az említett 

e-mailen belül kattintson ennek megfelelően. Amennyiben nem kapott aktivációs linket, vagy elakadt, a 

reg@alumni.elte.hu e-mail címen érdeklődjön. 

INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

 

  ...jusson eszébe: az ELTE Alma Mater visszavárja! 

 

https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://www.instagram.com/eltealumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater
https://twitter.com/ELTEAlmaMater
https://www.linkedin.com/school/e%C3%B6tv%C3%B6s-lor%C3%A1nd-university/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3AdVwMMCqxGUg4E0mGtrDCdGDm4mCcK
http://eltealumni.webdream.hu/
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
https://www.alumni.elte.hu/page/szponzoraink
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://www.alumni.elte.hu/my-profile/preferences/contact-info
mailto:reg@alumni.elte.hu
https://www.alumni.elte.hu/page/tagsag

