
  

  

Útkeresés, pályázatok, motiváció, kedvezmények - ELTE Alumni!  
  

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.  

 

 

Beküldési határidő: 2019. november 30.  

Részletek 
  

  

ELTE Sikerek - Kolosi Tamás 
  

 

 

ELTE Sikerek 2019. november 20-án Kolosi Tamással, Széchenyi-
díjas szociológussal. Az előadás előtt és után a közeli Károlyi 
étterem jelentős Alumni Kártya kedvezményt biztosít!  
„...azonban azt tapasztaltam, hogy az adottságok és a szerencse 
mellett sok munka és a sikerre törekvés is kell hozzá.”  
Részletek és regisztráció  

  

  

Felsőbb éves hallgatóknak - Hallgatói mobilitás pályázat 
  

 

 

Kipróbálnád milyen lehet más országban tanulni, de jól jönne egy 
kis támogatás? Az ELTE Alumni Alapítvány segít!  
Az alapítvány célja, hogy az ELTE Diplomások közreműködésével 
támogassa a jelen tehetséges, rászoruló hallgatóit külföldi 
tanulmányaikban.   
Részletek 

Korábbi ösztöndíjasunk beszámolója 
  

  

Felhívás - Csoportos játék 
  

 

 

Te már beléptél az új Alumni közösségi oldalra? Ha nem, most 

tedd meg: www.alumni.elte.hu 

Legújabb csoportos nyereményjátékunkban is részt vehetsz! 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 

  

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
http://karolyietterem.hu/hu
http://karolyietterem.hu/hu
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-kolosi-tamas/2019/11/20/289
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/sumegi-zsuzsanna-beszamoloja-erasmus-feleverol-alumni-alapitvany-tamogatassal/27/09/2019/316
imap://www.alumni.elte/
https://www.alumni.elte.hu/article/ujabb-nyeremenyjatek-cel-az-50-fo/18/10/2019/332e9f8724906125
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


  

Előzetes - X. Alumni Kupa 
  

 

 

Az ELTE Alumni Szervezet és a BEAC immáron 10. alkalommal 

hívja Alumni tornára egyetemünk volt hallgatóinak kispályás 

labdarúgó-, és idén először röplabda csapatait. 

Időpont: 2019. december 13. 16:00 

Helyszín: 1117, Budapest, Bogdánfy u. 10/A és 10/B 

További részletek 

  

  

Emlékeztető és előzetes - Limpár 
  

 

 

Limpár Imre Hogyan tovább? című előadás-sorozata 

folytatódik.  

 November 12. Hová lett az időnk és hogyan szerezzük vissza? 

 December 3. A szorongásgyár felszámolható - De hogyan? 

  

  

Ajánló - Halloween a Füvészkertben 
  

 

 

Halloweeni programokkal és meghosszabbított nyitvatartással 
várja a látogatókat az ELTE Füvészkert október 31-én.   
Az ELTE botanikus kertje töklámpás-kiállítással, izgalmas 
előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal készül az ünnepre.  
Részletek 

  

  

Kedvezmények - Alumni Kártya 
  

 

 

Épp aktuális kedvezmények: 

 Konfuciusz Intézetnél 50%-os kedvezmény kínai 

nyelvtanfolyamra 

 BEAC - most induló spinning órákra 
 Szóvivő- és sajtóreferens-képzés 

 

Összes kedvezmény 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/event/x-alumni-kupa/2019/12/13/324
https://www.alumni.elte.hu/event/hova-lett-az-idonk-es-hogy-szerezzuk-vissza/2019/11/12/265
https://www.alumni.elte.hu/event/a-szorongasgyar-felszamolhato-de-hogyan/2019/12/03/316
https://www.alumni.elte.hu/event/halloween-a-fuveszkertben/2019/10/31/309
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
https://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/
http://karrierkozpont.elte.hu/szovivo-es-sajtoreferens-kepzes-2019-november/
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Karrier 
  

 

 

Keresed még? Vagy még nem találtad meg az igazit? Mi 

segítünk!  

ELTE álláspályázatok 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

Karrierközpont - Állásajánlatok 
 

  

  

Ajánló - Pénzügyi tudatosság 
  

 

 

Légy tisztában pénzügyeiddel! Fejleszd pénzügyi tudatosságodat! Az 

ismeretbővítésben segít az ELTE Karrierközpont novembertől induló 

négyalkalmas pénzügyi tudatosságról szóló előadás-sorozata. 

Jelentkezni az eseményen belül lehetséges. 

 

Első alkalom: november 6. Ismerd meg pénzügyi személyiséged! 

  

  

Beszámoló - 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  

  

  

Díjak - Fehér Boldizsár és Szilágyi Zsófia 
  

 

"... Szilágyi Zsófia érdekes irodalmár, érdekes irodalomtörténész, és 
érdekes kritikus."  írta Margócsy István Szépíró-díjas alumnánkról. 

 

 

Margó-díjas egyetemünk alumnusa, Fehér Boldizsár (BTK '18)! 
Beszámoló  

   

  

https://www.elte.hu/allaspalyazatok
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://allasborze.elte.hu/
https://www.facebook.com/events/688470418230263/?acontext=%7B
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-sikerek-spiro-gyorgy/14/10/2019/330b445a90fa4
https://litera.hu/irodalom/publicisztika/sosem-keszen.html
http://trackmail.alumnforce.net/?tm_cid=124&tm_i=z7v&tm_st=0&tm_t=1&tm_ts=1571920450&tm_ue=gyalai.zsofia94@gmail.com&tm_uid=3286&tm_a=link&tm_u=https://www.alumni.elte.hu/article/feher-boldizsar-nyerte-az-idei-margo-dijat/11/10/2019/329&tm_h=23643697185f2ebc31ed47f3978ae8e5
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Interjú - 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  

  

  

 

Továbbra is figyeld híreinket! Élj a lehetőségekkel. 

 

 

Örök diákjainkat visszavárjuk! 
 
ELTE Alma Mater 
 

___________________________ 

ELTE ALUMNI KÖZPONT 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE LinkedIn 

ELTE YouTube/Alumni 

 

 

Amennyiben módod van rá, támogassad a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat: az adományokat 

"Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utaljad az alapítvány számára, akár online is. Köszönjük!  

Szponzoráció: külön teret szentel a céges támogatásoknak is az ELTE Alumni weboldala illetve 

hírfolyamai. Most a végzősök ajándéka a kiemelt szponzorációs cél. Érdeklődés: 

almamater@alumni.elte.hu 

 

HÍRLEVÉL ÉS FELIRATKOZÁS / LEIRATKOZÁS 

Az ELTE Alumni Junior Magazin a pályakezdők számára közvetít releváns tartalmakat mindazoknak, akik a 

beiratkozásukkor (2012-2016)  jelezték érdeklődésüket az ELTE Diplomások köre iránt. 

Nem szeretnél több ELTE Alumni Junior Magazint kapni? Miután a lenti linkre kattintottál le kell 

görgetned az oldal legaljáig, ott tudsz leiratkozni, az email címed beírásával.  Ugyanitt fel is tudsz iratkozni. 

 

 

Feliratkozás/Leiratkozás 

Információ tagságról és adatvédelemről 

 

https://wwwold.sns.it/sites/default/files/ugov_files/5075_betegh%20cv.pdfabor/10/10/2019/327
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-stafeta-betegh-gabor/10/10/2019/327
https://www.alumni.elte.hu/page/elonyok
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
https://www.alumni.elte.hu/page/tamogatas
http://eltealumni.webdream.hu/
https://www.alumni.elte.hu/page/szponzoraink
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.alumni.elte.hu/page/tagsag
https://www.alumni.elte.hu/

