
 
 

Téli böngésző  

Jótékonysági est 
  

 

Ezúton is köszönjük az adományokat, melyeknek 

köszönhetően jövőre az eddiginél több hallgató 

számára adhat támogatást az est fényét is biztosító 

ELTE Alumni Alapítvány!  

2018. december 7-én került megrendezésre az ELTE 

Alumni Jótékonysági Est X, melyet az Alumni Szervezet 

fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett az 

Alumni Központ, hagyományteremtő céllal, ünnepi Alumni 

Tanács üléssel egybekötve.  

A jubileumi év alkalmából az est folyamán az 

adományozók szép ELTE relikviákat (póló, vászonzsák, 

jelvény/hűtőmágnes) kaptak ajándékba. Amennyiben 

szeretne ilyen relikviát, érdeklődjön az 

almamater@alumni.elte.hu címen.  

A támogatóinkat megbecsüljük, az alapítvány számára 

befolyt adományokat nyilvántartjuk - akár névvel is azokét, 

akiket el tudunk érni, és annak publikálásához 

hozzájárulnak. A jubileumi évre való tekintettel az Alumni 

törekvéseket támogató cégek számára szponzorációs 

oldalt is nyitunk (érdeklődni az almamater@alumni.elte.hu 

címen lehet). 

Beszámoló 

 
  

  

Jubileumi évfordulók 
  

 
 

Idén is megemlékezünk azokról a hírneves ELTE-s 

alumnusokról, akiknek 200, 100, 50 éves jubileumi 

évfordulója 2018-ban volt. Az összeállításban Gábor Ignác, 

Hamvas Béla, Kiss Árpád, Lenhossék József, Proszt 

János, Semmelweis Ignác szerepel. 

 90 éve született Juhász Ferenc 

 Semmelweis emlékév 

 170 éve született Eötvös Loránd 

Részletek  
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ELTE Diplomások friss sikerei 
  

Prima Primissima díj 
ELTE-sek az idei Prima Primissima 
Díjazottak között! A magyar szellemi élet, a 
művészet, a tudomány és a sport jeles 
képviselői számára rendezett gálaestre 
Budapesten, a Müpában 2018 december 7-
én került sor. Magyar oktatás és köznevelés 
kategóriában Falus Iván alumnus (BTK '68) 
pedagógus, a neveléstudományok MTA 
doktora, egyetemi tanár vehette át az 
elismerést. A díjazottak között több volt 
ELTE hallgató, illetve jelenlegi ELTE 
dolgozó van: magyar irodalom kategóriában 
Görgey Gábor író, költő; magyar 

képzőművészet kategóriában Korniss Péter fotográfus, továbbá a közönségdíjas L. Ritók Nóra 
pedagógus. Szívből gratulálunk!  
Részletek és előzmények.  

  

  

2018-as összegyetemi Alumni programok 
  

ELTE SIKEREK 
 
Hírneves, az egyetem falai közül kikerült ELTE Diplomások 
mesélnek munkásságukról, jelen törekvéseikről; osztják meg 
nézeteiket sikerről, karrier építésről, értékekről - eleddig több 
ezer ELTE diplomással. Valamennyi előadásról recenzió és 
felvétel is készült - olvasssa, hallgassa!  
Lackfi János 

Béres József 
Barabási Albert-László 

Freund Tamás 
Winkler Márta 
 
 
 
 
 
EGYETEM MEGNYITJA KAPUIT 
 
Az Egyetem megnyitja kapuit címmel indított sorozat 
keretében az érdeklődők az Egyetem jelentős, nagy múltra 
visszatekintő épületeinek, helyszíneinek történetét és rejtett 
kincseit ismerhetik meg. A következő félévben is várjuk, 
újabb meglepetésekkel készülünk.  

 
Az Egyetem főépülete 
Eötvös Collegium 
Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény 

Füvészkert szakmai vezetés 

Egyetemi Könyvtár 

Ásványtár 
Planetárium,csillagvizsgáló 
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NEMZETEK ESTJEI 
 
Nagy sikerrel, teltházzal indult a kulturális programsorozat, 
amellyel az ELTE újabb oldaláról mutatkozik be  – sokszínű, 
történelmi, művészeti és utazási beszámolókkal, színes 
kulturális programokkal. 2019 első felében újabb területre 
kalandozunk - érdemes figyelni híradásainkat.  
 

Franciaország 
Amerikai Egyesült Államok 
 
 
 
ELTE MÚLTIDÉZŐ  – GENERÁCIÓK, EMLÉKEK 
 
Az ELTE Múltidéző  – Generációk, emlékek 
pódiumbeszélgetésein az egyetem azonos időszakban 
végzett alumnusai vesznek részt – kari hovatartozástól 
függetlenül. 

 
A 2018/19-es tanév első félévében a '79-'85-ben végzett 
korosztállyal folytattuk a Múltidézést.  Az érdekfeszítő 
beszélgetésről recenzió és felvétel is készült - olvasssa, 
hallgassa! 

  

  

Alumni Staféta 
  

 

Sorozatunk keretében neves alumnusaink válaszolnak az 

Alumni Központ kérdéseire, majd adják tovább a stafétát 

egy következő ismert ELTE Diplomásnak. 

Idén:  

Al Ghaoui Hesna 

Bombera Krisztina 

Ónodi Eszter 

Vekerdy Tamás 

Margócsy István 

 

A Staféta jövőre folytatódik! Könyvajánló az ünnepekre - 

korábbi Alumni staféta interjúkból szemezgettünk.  
  

  

Kari/szakági támogatott Alumni rendezvények 2018. 
során 

  

 

A fenti programsorozatok mellett és a hagyományosnak 

mondható idei sportos (IX. Alumni Kupa és első 5vös5km 

részvétel!), illetve zenés (Opera Est és első ELTE Alumni 

Jótékonysági Est) rendezvényeken túl harmadik éve 

támogatjuk az ELTE Alumni Tagozatainak programjait, a 

kari/szakági alumni rendezvényeket. 

A 2018-as év során is számos Alumni Tagozat élt a 

lehetőséggel. Megvalósult a TáTK 15. évfordulós 

rendezvénye, a Bibó István szakkollégium 35. évfordulója. 
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A támogatást a BTK Alumni Tagozata az Anyanyelvi 

napokra fordította.  A Bárczi Gusztáv Gyógpedagógiai Karé 

a Gyógytea beszélgetéssorozat fényének növelésére és a 

Bárczi Alumni Advent szervezésére; a Nyugdíjas Alumni 

Tagozat a Nyugdíjas Klub éves találkozójára; a 

Kollégiumoké a BAMBI X-re; a SEK AT a Szombathelyről 

indultak történész konferenciára; a TÓK AT a 150 éves 

jubileumi rendezvénysorozatra, elsőként a Mikulás-napi 

alumni találkozó megrendezésére; a Nemzetközi Alumni 

Tagozat a More than a farewell programra fordította a 

támogatást. A TTK Alumni Tagozat szokás szerint több 

programra osztotta szét az összeget, így számos 

rendezvénynek sikerült emelni a fényét: pl.  Geográfus 

Alumni találkozó, Kémikus Alumni találkozó, Csányi Vilmos 

előadás és összejövetel, Regionális elemző Alumni 

találkozó, Meteorológus Tehetségnap és Alumni találkozó, 

Fizikusként az Antarktiszon előadás, Lóczy Lajos 

emlékkoncert. 

Szeretnénk elérni, hogy a 2019-es évre is jusson pályázati 

forrás. 
  

  

Jótékonyság 
  

 

Amennyiben adakozni szeretne Egyetemünk részére, 

az alábbi szervezetek részére teheti meg:  

 

 

ELTE Alumni Alapítvány - összegyetemi célokra  

 

ELTE körüli kari/szakági/szakkollégiumi alapítványok 

 

 

További felhívásunk kiemelt támogatásra az ELTE 

SHÜTI javaslatára karácsonyig : 

 

ArtMan Egyesület - Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú 

Szervezet  
  

  

Támogassa a fiatal ELTE-s tehetségeket! 
  

 

Egyetemünkön több évszázados hagyománya van annak, 
hogy a generációk segítik egymást. Volt hallgatóink 
összefogásával az ELTE Alumni Alapítvány segítségével 
rendszeresen támogatjuk a tehetséges, rászoruló 
hallgatókat. Köszönjük a 2017-es év SZJA 1% befizetéseit, 
azt, hogy idén dupláztak az ELTE Diplomások!  
  
Összefoglaló a támogatott tehetségekről. 
Az új pályázat 2019 első hónapjaiban kerül kiírásra.  
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Felhívás 
  

 

Hallassa Hangját! - Mit üzen? Több rendezvényt megjárt 

mini kiállításunkhoz folyamatosan várjuk az újabb 

üzeneteket, a jelen hallgatói számára. Ízelítő az eddig 

beérkezett anyagokból: 

Tavaszi ELTE Sikerek előadásokhoz kapcsolódó kiállítás 

Galéria 

 

Generációk az ELTE-n - Folyamatosan gyűjtjük az 

információkat a családi ELTE generációkról: hány rokona 

végzett az ELTE-n?  

Két generáción át - interjú dr. Rácz Annával 

Az első generációk - interjúk dr. Kaszás Ferenccel és dr. 

Polgár Ivánnal 

Négy generáció útja az Egyetemen - interjú Mohay 

Gergellyel 
  

  

Adatvédelem és megújulás 
  

 

Adatainak védelme számunkra továbbra is kiemelten 

fontos, biztonságáról gondoskodunk. Ahogy korábban már 

hírt adtunk róla egy pályázatnak hála az elavult 

regisztrációs rendszer leváltása a közeljövőben 

megtörténhet: új, korszerű, kétnyelvű Alumni hálózat 

menedzsment rendszer bevezetésén dolgozunk. Már a 

tesztelési fázisnál tartunk. Az átállásról értesíteni fogjuk, 

előre is bízva megértésében és kérve együttműködését a 

kapcsolat megőrzésében.  
  

  

Hogy időben tervezhessen! - 2019. évi előzetes 
  

 

    ELTE Sikerek:  
 

    Bojár Gábor 2019. február 13.  

    Stumpf István 2019. április 3.  
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Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel. 

 
Jövő évben ismét találkozunk!  

 

Örök diákjainkat visszavárjuk! 
  

ELTE Alma Mater 
  
___________________________ 
ELTE ALUMNI KÖZPONT 
Alumni honlap 
Alumni Facebook 
Alumni Instagram 
Alumni Twitter 
ELTE LinkedIn 
  
 Amennyiben módja van rá, kérjük, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! Az 
adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja az alapítvány számára. 
Adományozhat online is, vagy a fent említett, 13600/34 telefonszámon. Köszönjük! 
 Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23., 
Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41   
  

AZ ALUMNI REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

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

Alumni Tagozati preferenciáit a Tagi funkciók menüpontban frissítheti a bejelentkezését követően: 

www.alumni.elte.hu/tagimenu. Jelszó emlékeztetőt az alumni.elte.hu/regisztracio 

oldalon, itt kérhet. Ugyanitt lehet a regisztrációt törölni. Ha elakadt, kérjük válaszoljon az utolsó 

emailre, melyet az alumni regisztrációkat kezelő email címről (titkarsag@alumni.elte.hu) kapott, 

az emailt bármikor meg is ismételhetjük. 

 INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

  

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