
  

Japán, beszámoló, klasszikus zene, továbbképzések, Füvészkert 
hamarosan, események és hírek  

  

Meghívó - Nemzetek estjei: Japán 
  

 

 

Látogasson velünk a rejtelmes Japán világába! Az ELTE Alumni 

Központ színes, kulturális programokkal, esetenként történelmi, 

művészeti és utazási beszámolókkal várja az alumnusokat a 

Nemzetek estjei elnevezésű sorozatán. Május 24-én az est 

témája: Japán. 

 

Részletek és regisztráció 

 

 
  

  

Beszámoló - Egyetem megnyitja kapuit: 4. Planetáriumi séta 
  

 

 

A nagy sikerre való tekintettel 2019. április 25-én tartotta az ELTE 

Alumni Központ a negyedik Planetáriumi sétát. Az eseményre 

ismét hamar beteltek a helyek.  

 
    Beszámoló 

 

  

  

Összefoglaló - Tanévzáró Füvészkerti séta 
  

 

 

Június 6-án Füvészkerti séta! Az Egyetem megnyitja kapuit 

elnevezésű rendezvénysorozat keretében az érdeklődők az 

Egyetem nagy múltra visszanéző, illetve jellegzetes épületeinek, 

helyszíneinek történetét és rejtett kincseit ismerhetik meg. 

Regisztráció hamarosan! 

 

Részletek 

 

A sorozat tematikájához kapcsolódik a Nemzeti Örökség sorozat 

Eötvös Collegiumi sétája. 

 

 
  

https://www.elte.hu/alumni/japan
https://www.elte.hu/alumni/japan
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-planetarium-4.t.18781
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-tanevzaro-fuveszkerti-seta.t.18809
https://www.elte.hu/content/torteneti-seta-az-eotvos-collegiumban.e.11427
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


  

Alumni Staféta - Szabó T. Anna 
  

 

 

Ismét Alumni Staféta! Neves ELTE-s diplomások válaszolnak az 

ELTE Alumni Központ kérdéseire, majd adják tovább a stafétát 

egy következő jeles alumnusnak. Szabó T. Anna ELTE-n végzett 

(BTK '97) költő, műfordító kapta.  

Interjú 

 

  

  

Meghívó - ELTE Alumni Családi Sportnap 
  

 

 

Az ELTE Alumni Központ a Családok évének sikerén felbuzdulva 
rendezi meg a régóta tervezett ELTE Alumni Családi Sportnapját 
(2019. június 7.). A sportnapon lehetőség lesz olyan sportokat 
kipróbálni, mint kajak-kenu, minifoci, ping-pong, korfball, lábtengó, 
minitenisz. 16:00-17:00 sárkányhajózás várja az érdeklődőket. A 
gyerekek részére 16:00-tól 19:00-ig cheerleader programmal 
készülünk.   
Részletek 

  

  

Szponzorációs lehetőség - Végzős bál 
  

 

 

Az Egyetem friss diplomás hallgatóinak elegáns megszólítási 
lehetőségét kínáljuk azon céges szponzorok számára, akiknek ez 
a körülbelül 8000 fős korosztály nyújtja célcsoportját. Bízunk 
benne, hogy a végzős hallgatónk tiszteletére méltó körülmények 
között megvalósulhat az első Végzős Bál - pont az Alumni 
Szervezet működésének 10. évfordulós évében.  
Részletek 

  

  

Zenei események 
   

  

 
 
 
 
 
 

Pázmány-napi koncert: Az új díszdoktorok tiszteletére ad 

hangversenyt május 10-én az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes 

az Egyetem dísztermében. 

Műsor 

https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18806
https://www.elte.hu/content/vegzos-bal-szponzoracios-lehetoseg.t.18833
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
https://www.elte.hu/content/pazmany-napi-koncert.e.11357


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Örök diákoknak - Meghosszabbított jelentkezési idő 
  

 

 

Tanulna valami újat?  

 Alumni Kártya kedvezmény a PPK szakirányú továbbképzéseire. 

Jelentkezési határidő: 2019. június 30.  
 2019. május 15-ig hosszabbodott a BTK-n a Beszédtréner, 

beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés jelentkezési 

határideje.  

Részletek és további képzések 

 

  

  

Tegyen jót! 
  

 

 

Tegyen idén is jót! Kérjük, támogassa személyi 

jövedelemadójának 1%-ával az ELTE Alumni Alapítványt! A 

befolyt összegeket idén is a tehetséges, rászoruló hallgatók 

támogatására fordítjuk. 

  

Eddig támogatott tehetségek 

Támogatási részletek 

 

 

 

 

 
  

  

Pánczél Éva ünnepi est: A Magyar Operaház énekese mellett 
barátai is fellépnek május 18-án azon az Operaesten, mely 
Pánczél Éva operai jubileumának tiszteletére kerül 
megrendezésre az Aula Magnába.  
Műsor 

 

Mester és tanítványa hangverseny: 2019. május 22-én szerdán 

este 19:30 órától az Aula Magna ad otthont a rendezvénynek. A 

zenekar vendége: Rolla János 

Műsor: Schubert A halál és a lányka c. műve mellett Bach d-

moll kettősversenye.  

Alumni Kártyával: 2000 Ft helyett 1500 Ft 

Jegyigényét vájrák: info@zene.elte.hu e-mail címen. 
 

https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
https://www.elte.hu/alumni/egysza
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
https://www.elte.hu/content/evzaro-karvezetes-koncert.e.11467https:/www.elte.hu/content/panczel-eva-unnepi-est.e.11315
mailto:info@zene.elte.hu


Válogatás - Esti és hétvégi események 
  

 

 

május 7. Szegmentált ágazatok rendszere 

május 7. Geográfusok Alumni találkozó 

május 7. Mitől lesz hiteles egy élet?  
május 7-9. Bölcsész napok 2019 

május 8. Krízis nyomai a régészetben 

május 8-10. LEN 2019 Alumni Kártyával! 

május 9. X. Örökség est - Európai kultúra 

május 14. Hogyan öregszenek az emberek és a kutyák?  

május 14. Egyetem és társadalom 

május 16. Homérosz a magyar irodalomban 

május 16. Komplex művészeti terápia 

május 17. Újlipótváros Nádas Péter történetein keresztül 

   

  

Válogatás - Hírek 
  

 

 

70 éves a TTK 

Komoly előrelépéseket tettek az agykutatás terén az ELTE 

kutatói 

Hangot adni a férfiasságnak 

Az ELTE oktatója kapta idén a Gács András díjat 

Marie Skłodowska Curie-ösztöndíjasok 

 

Stratégiákat adjunk a gyerekeknek! 
  

  

 

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. 

https://www.elte.hu/content/szegmentalt-agazatok-rendszere.e.11464
https://www.elte.hu/content/geografusok-a-munkaeropiacon.e.11386
https://www.elte.hu/content/mitol-lesz-hiteles-egy-elet.e.11466
https://www.elte.hu/content/bolcsesz-napok-2019.e.11416
https://www.elte.hu/content/a-tatarjaras-pusztulasi-horizontja-a-karpat-medenceben.e.11513
https://www.elte.hu/content/len-2019.e.11393
https://www.elte.hu/content/az-europai-kulturalis-orokseg.e.11514
https://www.elte.hu/content/hogyan-oregszenek-az-emberek-es-a-kutyak.e.11458
https://www.elte.hu/content/egyetem-es-tarsadalom.e.11459
https://www.elte.hu/content/homerosz-a-magyar-irodalomban.e.11437
https://www.elte.hu/content/komplex-muveszeti-terapia.e.10932
https://www.elte.hu/content/ujlipotvaros-nadas-peter-tortenetein-keresztul.e.11532
https://ttk.elte.hu/content/70-eves-a-ttk.t.1960
https://www.elte.hu/content/komoly-elorelepest-tettek-az-agykutatas-teren-az-elte-kutatoi.t.18704
https://www.elte.hu/content/komoly-elorelepest-tettek-az-agykutatas-teren-az-elte-kutatoi.t.18704
https://www.elte.hu/content/hangot-adni-a-ferfiassagnak.t.18765
https://www.elte.hu/content/az-elte-oktatoja-kapta-iden-a-gacs-andras-dijat.t.18766
https://www.elte.hu/content/marie-sk-odowska-curie-osztondijasaink.t.18792
https://www.elte.hu/content/marie-sk-odowska-curie-osztondijasaink.t.18792
https://www.elte.hu/content/strategiakat-adjunk-a-gyerekeknek.t.18793
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/eötvös-loránd-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.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
mailto:almamater@alumni.elte.hu
http://www.alumni.elte.hu/tagimenu
http://alumni.elte.hu/regisztracio
http://alumni.elte.hu/dynpage6.exe?f=alum&p1=m:Fomenu,EntryF5&p3=x:Almenu5,Entry-227&p4=p:50
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


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! 
 

mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

