
  

  

Egyetem megnyitja kapuit, Alumni Családi Sportnap, 
Generációk, az Egyetem hírei, eseményei  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit: Füvészkert 
  

 

 

Tanévzáró Füvészkerti séta az Egyetem megnyitja kapuit 

sorozat keretében. Június 6-án a botanikus kertben tett 

sétával búcsúzunk a 2018/2019-es eseménydús 

tanévtől.  

Alumni Kártyával rendelkezők részére ingyenes 

szakvezetéssel!  

Részletek és regisztráció  

 
  

  

Generációk - ELTE Alumni családfák 
  

 

 

Az ELTE Alumni családfák interjúkban olyan ELTE-s 
diplomások válaszolnak az ELTE Alumni Központ 
kérdéseire, akiknek felmenői, és/vagy leszármazottai, egyéb 
rokonai is ide vagy az ELTE jogelődjeire jártak és így 
többgenerációs kötődésük van Alma Materükhöz. 
Az interjú sorozat kérdéseire ezúttal Riba Döniz (BTK '88, 
'92, 2001) válaszolt.  
Interjú 

  

  

Emlékeztető - Családi Sportnap június 7. 
  

 

 

Juniális, ELTE Családi Sportnap, nem csak 

családosoknak! A sportnapon lehetőség lesz olyan 

sportokat kipróbálni, mint minifoci, ping-pong, korfball, 

lábtengó,  minitenisz, kajak-kenu, sárkányhajózás 

(limitált létszámra való tekintettel a regisztrációkor 

jelezze szándékát). A gyerekeknek az ELTE cheerleader 

csapata látványos koreográfiát tanít be. Lesz sok jó és 

finom meglepetés, és tombola. 

Részletek és regisztráció 
  

  

https://www.elte.hu/alumni/japan
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-fuveszkert.e.11624
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-csaladfak.t.18864
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-csaladi-sportnap.e.11543
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Alumni Staféta - Harangi Mária 
  

 

 

"Megtanultam, hogy hogyan lehet elvárások nélkül 

működni – akár emberi, akár munka viszonylatban. A 

másik mondatot Szinetár tanár úr mondta egyszer: 

„Mindent szabad, amivel nem bántasz másokat.”" A 

stafétát ezúttal Harangi Mária ('93-'04 BTK) magyar 

színházrendező kapta.  

Interjú 

 

  

  

A jövő alumnusait köszöntöttük 
  

 

 

2019. május 13-án az ELTE Alumni Központ értékes 
relikviákból álló csomaggal ajándékozta meg az ELTE 
Online tavaszi félévben diplomázó munkatársait. A 
díjban a rovatszerkesztők által ajánlott kiemelkedő 

teljesítményű hallgatók részesültek. Aktuális cikkek 
alumni ügyekről az ELTE Online hasábjain. 
Részletek 

  

  

Felhívás - Ösztöndíj a nőkért és a tudományért 
  

 

 

Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért címmel 
hirdetnek pályázatot 35 és 45 év alatti női kutatók 
számára. Jelentkezési határidő: 2019. június 3.  
Részletek 

  

  

Ajánló - Konfuciusz Intézet 
  

Ingyen kungfu kurzus! A kurzusok során a résztvevők Kovács 

Kristóf edzőtől elsajátíthatják a kungfu alapmozdulatait és közelebb 

kerülhetnek ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyből ez a közkedvelt 

harcművészeti forma táplálkozik. 

További részletek 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Harangi_Mária
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18971
http://elteonline.hu/?s=alumni
https://www.elte.hu/content/a-jovo-alumnusait-koszontottuk-az-elte-online-nal.t.18931
https://www.elte.hu/content/osztondij-a-nokert-es-a-tudomanyert.t.18957
https://www.elte.hu/content/ingyenes-kungfutanfolyam.e.11616
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Előadás: Xi'an, agyaghadsereg. A Konfuciusz Intézet 
folytatja turisztikai előadássorozatát, melynek célja, 
hogy az érdeklődők közelebbről is megismertessék 
Kína különböző régióit. 
További információk 

  

  

Válogatás - Alumni Kártya Kedvezmények 
  

A Nemzeti Táncszínház szeretettel invitálja az 
ELTE Alumni tagjait/munkatársait/hozzátartozóit a 
május 30-i Oidipusz előadásra a MÜPA-ba. 20% 
kedvezmény a jegyárból Alumni Kártyával 
rendelkezőknek.  
További részletek 

20% kedvezmény az éves beiratkozás 
díjából az Egyetemi Könyvtárban.  
További részletek 

 

https://www.elte.hu/content/kina-egzotikus-tajai-xi-an.e.11626
https://www.elte.hu/content/alumni-kartya-kedvezmeny-a-nemzeti-tancszinhazban-2019-majus.t.18874
https://konyvtar.elte.hu/hu/konyvtarak/egyetemi-konyvtar-es-leveltar-egyetemi-konyvtar/?link=prices


Általános és nyelvvizsgára felkészítő 
nyelvtanfolyamaira, a 24 és 48 órás tanfolyamokra valamint a 30 órás nyelvvizsga felkészítő 
tanfolyamokra Alumni Kártyával rendelkezők kedvezményt kapnak. 
További részletek 

 

 
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Szervezete kiállítást és vásárt rendez az ELTE 

Füvészkertben. 20% kedvezmény Alumni Kártyával rendelkezőknek.  
Mexikó szúrós csodái 
Alumni Kártya kedvezmény 

 

További kedvezmények 
 
  

  

Válogatás - Hírek 
  

 

 

Az ELTE a Kínai Állam televíziójában 

Superbrands díjat nyert az ELTE 

Elhunyt Medzihradszky Kálmán Akadémikus 

Új épületszárny épül Lágymányoson 

A döntés szabadsága - Önrendelkezés 

Újabb rangsorban szerepel kiemelkedően az ELTE 

Interjú pedagógiáról Halász Gáborral 

Energetikai modernizáció az ELTE-n 

Nature Scientific Reportsban az ELTE fizikusai 

Ki az úr a háznál? - Mi marad a kutya hierarchiából? 

Tanulmány a Cognitive Neurodynamicsban - Agyunk 

részgráfjai 

 

 

 
  

  

https://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok
https://www.elte.hu/content/mexiko-szuros-csodai.e.11592
http://www.fuveszkert.org/arak/
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
https://www.elte.hu/content/az-elte-a-kinai-allami-televizioban.t.18960
https://www.elte.hu/content/ismet-elnyertuk-a-superbrands-cimet.t.18974
https://www.elte.hu/content/elhunyt-medzihradszky-kalman-akademikus.t.18982
https://www.elte.hu/content/uj-epuletszarny-epul-lagymanyoson.t.18973
https://www.elte.hu/content/a-dontes-szabadsaga.t.18954
https://www.elte.hu/content/ujabb-rangsorban-szerepel-kiemelkedoen-az-elte.t.18923
https://www.elte.hu/content/tanarkepzes-helyett-a-pedagogusok-tanulasarol-erdemes-beszelni.t.18928
https://www.elte.hu/content/folytatodik-az-energetikai-modernizacio-az-elte-n.t.18924
https://www.elte.hu/content/fizikusainkon-a-nature-scientific-reports-olvasoinak-szeme.t.18932
https://www.elte.hu/content/ki-az-ur-a-haznal.t.18886
https://www.elte.hu/content/agyunk-gyakori-reszgrafjait-azonositottak-az-elte-kutatoi.t.18890
https://www.elte.hu/content/agyunk-gyakori-reszgrafjait-azonositottak-az-elte-kutatoi.t.18890
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Válogatás - Események 
  

 

 

május 27. Új pestisszentek a 15. században 

május 27. John Milton Paradise Lost - angolul 

május 30. Bartók műveinek kritikai összkiadása 

június 7. Van-e világnézete a technológiának 

 

  

  

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel. 

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 isjelentkezését 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 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! 
 

https://www.elte.hu/content/uj-pestisszentek-a-15-szazadban.e.11617
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https://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
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