
  

Adó 1%, TAO, Stumpf István, beszámolók és válogatás: sok 
remek program és hír  

  

Most ingyen tehet jót - 1% 
  

 

 

Az ELTE Alumni Szervezet működésének 10. jubiliumi 

tanévében immár 5 fő részére tudtunk kiírni pályázatot 

fejenként 50%-al emelt, br. 75 000 Ft egyszeri, vissza 

nem térítendő támogatásra - hála a generációk egyre 

erősödő összefogásának. Kérjük, támogassa személyi 

jövedelemadójának 1%-ával az ELTE Alumni 

Alapítványt!  

További részletek 
  

  

Most ingyen tehet jót cégével - TAO 
  

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

sportegyesületével, a Budapesti Egyetemi Atlétikai 

Clubbal (BEAC) közösen a Magyar Kosárlabda 

Szövetséghez (MKOSZ) sportinfrastruktúra fejlesztésére 

irányuló pályázatot nyújtott be, amelyet az MKOSZ 

támogatott. A MKOSZ határozatában jóváhagyott 

támogatási keret jelenleg még feltöltetlen. Kérjük, 

támogassa cégével Egyetemünket! 

További részletek 
  

  

Sakura ünnep a Füvészkertben 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sakura ünnep minden évben jelentős esemény már 

Budapesten is, az ELTE Füvészkertben ez már több 

éves hagyomány, amely mindig az áprilisi japán 

tradicionális ünnephez, a cseresznyefa-virágzáshoz 

kötődik. Idén április 6-án és 7-én, illetve 13-án és 14-én 

várják az érdeklődőket.  

Alumni tagok 20 % kedvezményt kapnak a belépőjegy, 

és az éves bérlet árából. 

Program és jegyárak 

  

  

https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
https://www.elte.hu/alumni/egysza
https://www.elte.hu/content/tao-tamogatasi-lehetoseg.t.18459
https://welovebudapest.com/event/sakura-unnep-a-fuveszkertben
http://www.fuveszkert.org/hirek/sakura-unnep-fuveszkertben/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Meghívó - ELTE Sikerek: Stumpf István 
  

 

 

Az ELTE falai közül kikerült, ismert személyek beszélnek 

munkájukról, sikereikről és ELTE-s kötődésükről azon az 

előadássorozaton, amelyet "ELTE Sikerek” címmel 

rendez az Alumni Központ. Következő előadó április 3-

án Stumpf István jogász, politológus. 

Részletek és regisztráció 

  

  

Ajánló - Pénzügyekről pályakezdőknek 
  

 

 

Az ELTE Karrierközpont márciusban elindította négy 

alkalomból álló mini kurzusát, amelyen az érdeklődők 

rövid és gyakorlatorientált képzésen nyerhetnek 

betekintést a személyes pénzügyek intézésének legjobb 

módszereibe.  

 

A sorozat következő március 27-i alkalmának címe: 

Hogyan tegyünk félre, és mennyit? 

Részletek és regisztráció  
  

  

Az első nők az egyetemen 
  

 

 

Egyetemünk első beiratkozott női hallgatója, Glücklich 

Vilma 1896 februárjában kezdte meg tanulmányait az 

ELTE-n. Nőnap alkalmából összegyűjtöttük az egyetem 

első női hallgatóit.  

Amennyiben gyűjtésünket kiegészítené, írjon nekünk az 

almamater@alumni.elte.hu címre.  

  

  

Március 15. alkalmából kitüntetett alumnusaink 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 15-e alkalmából idén is átadták a Széchenyi-díjakat 

és a Magyar Érdemrend keresztjeit.  
Cikkünkben összegyűjtöttük az Egyetem kitüntetett 

alumnusait, oktatóit. Gratulálunk!   

  

  

https://www.elte.hu/alumni/eltesikerek/stumpf
https://www.elte.hu/content/hogyan-tegyunk-felre-es-mennyit.e.11057
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/05274.htm
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/05274.htm
https://www.elte.hu/content/glucklich-vilma-az-egyetem-elso-noi-hallgatoja.t.18430
https://www.elte.hu/content/glucklich-vilma-az-egyetem-elso-noi-hallgatoja.t.18430
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/content/szechenyi-dijat-es-magyar-erdemrendet-keresztet-vehettek-at-az-elte-alumnusai.t.18476
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Beszámoló - Egyetem megnyitja kapuit: 150 éves a 
TÓK! 

  
 

 

Az Egyetem megnyitja kapuit rendezvénysorozat 

keretében - annak rendkívüli alkalmaként - tekinthettük 

meg 2019. március 12-én, a bevezetésre kerülő Tanítók 

napján a 150 éves Tanító- és Óvóképző épületét.  

Beszámolónk 

  

  

Beszámoló - Egyetemi Anyanyelvi Napok 
  

 

 

Széleskörű programokkal tarkítottan rendezték meg idén 

is az ELTE BTK hagyományos programját, az Egyetemi 

Anyanyelvi Napokat. A rendezvény központi témája idén 

a tudománykommunikáció volt. Az esemény az ELTE 

Alumni Központ támogatásával valósult meg.  

Beszámolónk 

  

  

Adományozzon és mi megajándékozzuk! 
  

 

 

Az ELTE Alumni Szervezet 10. jubileumi tanévében 

ajándékozza adományozóit. Vonzó és méltó események 

során adunk lehetőséget volt hallgatóinknak a 

találkozásra és feltöltődésre, miközben felhívjuk a 

figyelmet összefogásunk jelentőségére.  

Igényes kidolgozású emléktárgyak közül választhat, ha 

támogatja az ELTE Alumni Szervezet törekvéseit - 

kiemelt célként a tehetséges, rászoruló hallgatókat.   

További részletek 
  

  

Válogatás - Események és Hírek 
  

 

ESEMÉNYEK 
 

március 27. Könyvtárak, irodalom, világháló 

március 27. Családpolitikai vita 

március 28. Csütörtök esték a Bolyaiban - 

Beszélgetés a kancellárral 

április 3. A transzperszonális pszicholóhia  

április 4.  A tatárjárásról sorozat következő alkalma - 

Alföldi védművek 

április 4. Művészet az emberért   

április 4. Csütörtök esték a Bolyaiban - Kollektív 

mozgás 

 

április 8. Film Eötvös Lorándról  

április 10. MTA filmklub: Radio Universe  

április 10. Kosztolányi Dezső kéziratai  

április 11. Alkímia ma - Modern elektoranalízis  

https://www.tok.elte.hu/content/tanitok-napja.t.5170
https://www.tok.elte.hu/content/tanitok-napja.t.5170
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-150-eves-a-tok.t.18474
https://www.elte.hu/content/egyetemi-anyanyelvi-napok-es-szakmai-alumni-talalkozo.t.18448
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
https://www.elte.hu/content/adomanyozzon-es-mi-megajandekozzuk.t.18523
https://www.elte.hu/content/konyvtarak-irodalom-vilaghalo.e.11259
https://www.elte.hu/content/csaladpolitikai-vita.e.11262
https://www.elte.hu/content/beszelgetes-a-kancellarral.e.11183
https://www.elte.hu/content/beszelgetes-a-kancellarral.e.11183
https://www.elte.hu/content/a-transzperszonalis-pszichologia.e.11201
https://www.elte.hu/content/alfoldi-vedmuvek-a-tatarjaras-idejen.e.11034
https://www.elte.hu/content/alfoldi-vedmuvek-a-tatarjaras-idejen.e.11034
https://www.elte.hu/content/muveszet-az-emberert.e.11181
https://www.elte.hu/content/kollektiv-mozgas.e.11180
https://www.elte.hu/content/kollektiv-mozgas.e.11180
https://www.elte.hu/content/az-inga-leng-a-kronometer-szamol.e.11220
https://www.elte.hu/content/radio-universe.e.11270
https://www.elte.hu/content/kosztolanyi-dezso-keziratai.e.11003
https://www.elte.hu/content/modern-elektrokatalizis.e.10996
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

április 11. Csütörtök esték a Bolyaiban - Előadás a 

központi idegrendszerről 

 

HÍREK 

Interjú a Széchenyi-díjas Kiss Jenővel 

Kincsek a gyűjteményből  

Miről árulkodik a legidősebb dinoszaurusztojások 

héjszerkezete  

A pesti tudományegyetem a '48-as forradalom 

tükrében 

Interjú Dukkon Ágnes irodalomtörténésszel 

Az ÁJK oktatója kapta az MTA elismerését 
  

  

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, 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   

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/szinapszisok-sokszinusege-a-kozponti-idegrendszerben.e.11202
https://www.elte.hu/content/szinapszisok-sokszinusege-a-kozponti-idegrendszerben.e.11202
https://www.elte.hu/content/reszese-lehettem-a-magyar-dialektologia-korszerusitesenek.t.18522
https://www.elte.hu/content/kincsek-a-gyujtemenybol.t.18463
https://www.elte.hu/content/mirol-arulkodik-a-legidosebb-dinoszaurusztojasok-hejszerkezete.t.18461
https://www.elte.hu/content/mirol-arulkodik-a-legidosebb-dinoszaurusztojasok-hejszerkezete.t.18461
https://www.elte.hu/content/a-pesti-tudomanyegyetem-a-48-as-forradalom-tukreben.t.18441
https://www.elte.hu/content/a-pesti-tudomanyegyetem-a-48-as-forradalom-tukreben.t.18441
https://www.elte.hu/content/megadatott-hogy-azt-csinalhattam-amire-alkalmas-vagyok.t.18440
https://www.elte.hu/content/az-ajk-oktatoja-kapta-az-mta-elismereset.t.18473
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/watch?v=UCr9tAK1JEM&list=%0d%0ahttps://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
mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

