
  

  

Kultúra, közösség, előadások, sport és nyereményjáték! 
  

Meghívó - X. Alumni Kupa 
  

 

 

Sportoljon velünk! 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 
  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit: 
Paleontológiai 

  
  

2019. december 5-én az Egyetem megnyitja Kapuit 

sorozat következő állomása az ELTE Paleontológiai 

és Biológiai Gyűjteménye.  

Gyönyörű növényi és állati kövületek, kitömött állatok, 

antropológiai és anatómiai készítmények és kutatási 

eszközök tekinthetők meg a látványos üvegkupola 

alatt.  

Részletek és regisztráció 
  

  

Meghívó - 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!  

„... azt tapasztaltam, hogy az adottságok és a 

szerencse mellett sok munka és a sikerre törekvés is 

kell hozzá.” 

Részletek és regisztráció 
  

  

https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/event/x-alumni-kupa/2019/12/13/324
https://www.alumni.elte.hu/event/egyetem-megnyitja-kapuit-biologiai-es-paleontologiai-gyujtemeny/2019/12/05/331
http://karolyietterem.hu/hu
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-kolosi-tamas/2019/11/20/289
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/


Felhívás - Az én ELTE-s történetem 
  

 

 

Önnek is van jó élménye az Egyetemről? Írja meg 

nekünk! 

Az ELTE Alumni Alapítvány, az ELTE Alumni Központ 

és az ELTE Online prózaíró pályázatot hirdet „Az én 

ELTE-s történetem” címmel.  

 

A pályaművek beküldésének határideje: november 

30.  

Részletek 
  

  

Felhívás - Alumni Net: új nyereményjáték 
  

 

 

Önnek már sikerült belépnie az új Alumni közösségi 

oldalra? Most is megteheti a 2019. november 14-én 

kapott aktivációs linkkel. Ne maradjon ki!  

A játékot az a csoport nyeri, amelynek létszáma 

először éri el az 50 főt. A nyertes csoport tagjai 

különleges relikviákban részesülnek.   

Részletek és nyeremény 

Előző játék nyertesei 
  

  

Interjú - Várszegi Asztrik 
  

 

 

„Hálával gondolok az egyetemre és tanáraimra, sok jó 

élmény, szellemi gazdagodás és izgalom fűz az 

intézményhez.” 

Alumni Staféta interjúsorozatunk keretében válaszolt 

kérdéseinkre Várszegi Asztrik (BTK '76) címzetes 

culusi püspök.  

Interjú 
  

  

Beszámoló - Egyetem megnyitja kapuit: 
Ásványtár 

  
 

 

2019. november 7-én az Egyetem megnyitja kapuit 

sorozat keretében újra az ELTE Ásványtárába 

látogattunk. A vezetést ezúttal is Dr. Weiszburg Tamás 

alumnus (az ELTE TTK Ásványtani Tanszék, tanszék 

vezetője, az Ásványtár volt igazgatója) tartotta. 

Beszámoló 
  

  

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
https://www.alumni.elte.hu/article/ujabb-nyeremenyjatek-cel-az-50-fo/18/10/2019/332
https://www.alumni.elte.hu/article/csoportos-nyeremenyjatek-nyertesei/11/10/2019/328
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-alumni-stafeta-varszegi-asztrik/31/10/2019/346
https://www.alumni.elte.hu/article/egyetem-megnyitja-kapuit-asvanytar/08/11/2019/349
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/


Alumni Kártya kezdvezmények - Novemberi 
ajánlatok 

  

ELTE Egyetemi Koncertzenekar fellépése - 2019. 
november 21. 

 

Magyar Rádió Művészeti Együttes 

 

 

Nemzeti Táncszínház novemberi ajánlata 

 

További Alumni Kártya kezdvezmények  
   

  

Válogatás - Hírek 
  

 

 

Újabb elismerés Sulyok Katalinnak 

A világ élvonalában az ELTE kutatója 

Adaptív digitális állam 

Mennyit kütyüzzön a gyerek? 

ELTE-s kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén 

Hamza Gábor az Ankarai Egyetem Díszdoktora 

Kutatóegyetemek találkozója az ELTE-n 

Interjú a Bárczi új dékánjával 
  

  

Válogatás - Események 
  

november 19. Eötvös 100 - Eötvös munkássága  

november 19. Politológus filmklub - A mások élete  

november 19. Limpár Imre - A szempontváltás pszichológiája  

november 20. Pszichológia mindenkinek - szeretet/agresszió  

november 20. JÖSz - Fókuszban az emberi méltóság  

november 20. Pénzügyi tudatosság - Fizess idővel  

november 21.  Sorsfordító magyar események: 1944-45  

november 22. A Tudományos Kutatás Napja az ELTE-n  

november 26. Milyen nyelven beszélnek a népmesék?  

november 27.  Pénzügyi tudatosság - Mérő László  

november 28. Mérő László - Az ész segédigéi  

november 28. Perjátszó Kör - Charles Manson  

november 29. Gyermekjog a gyakorlatban  

https://www.alumni.elte.hu/event/elte-egyetemi-koncertzenekar-hangversenye/2019/11/21/337
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-egyetemi-koncertzenekar-hangversenye/2019/11/21/337
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kartya-kedvezmeny-magyar-radio-muveszeti-egyuttes/31/10/2019/344
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kartya-kedvezmeny-nemzeti-tancszinhaz-november/30/10/2019/343
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.elte.hu/content/ujabb-elismeres-sulyok-katalinnak.t.19924
https://www.alumni.elte.hu/article/a-vilag-elvonalaban-az-elte-kutatoja/08/11/2019/348
https://www.elte.hu/content/adaptiv-digitalis-allam-tenyek-es-dilemmak.t.19918
https://www.elte.hu/content/mennyit-kutyuzzon-a-gyerek.t.19900
https://www.elte.hu/content/elte-s-kituntetettek-a-magyar-tudomany-unnepen.t.19890
https://www.elte.hu/content/hamza-gabor-az-ankarai-egyetem-diszdoktora.t.19882
https://www.elte.hu/content/kutatoegyetemek-vezetoi-talalkoztak-az-elte-n.t.19944
https://www.elte.hu/content/a-legfontosabb-az-emberi-meltosag-tiszteletben-tartasa.t.19947
https://www.elte.hu/content/eotvostol-eotvosig.e.11789
https://www.elte.hu/content/a-masok-elete.e.12195
https://www.elte.hu/content/a-szempontvaltas-pszichologiaja.e.12209
https://www.elte.hu/content/ugy-szeretlek-majd-megeszlek.e.12101
https://www.elte.hu/content/fokuszban-az-emberi-meltosag.e.12144
https://www.elte.hu/content/fizess-idovel.e.12163
https://www.alumni.elte.hu/event/sorsfordito-magyar-esemenyek-1944-45/2019/11/21/302
https://www.alumni.elte.hu/event/a-tudomanyos-kutatas-napja-az-elte-n/2019/11/22/303
https://www.alumni.elte.hu/event/milyen-nyelven-beszelnek-a-nepmesek/2019/11/26/317
https://www.elte.hu/content/a-penz-beszol.e.12185
https://www.alumni.elte.hu/event/az-esz-segedigei/2019/11/28/334
https://www.elte.hu/content/charles-manson-pere.e.12199
https://www.ajk.elte.hu/content/gyermekjogok-a-gyakorlatban.e.1101
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/


 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen 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 módja van rá, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat: az 

adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja 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 lehetőség. 

Érdeklődés: almamater@alumni.elte.hu  

AZ ALUMNI REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

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

adatokat és Alumni Tagozati preferenciákat az új rendszerbe már átlépett tagok ezen a 

linken bejelentkezést követően módosíthatják. Aki még nem lépett át, az ugyanezt a pár 

hetente (legutóbb 2019. november 14-én)  e-mailben küldött aktivációs linkre való 

kattintást követően teheti meg. Ha nem kíván átlépni, az említett e-mailen belül kattintson 

ennek megfelelően. Amennyiben nem kapott aktivációs linket, vagy elakadt, 

a reg@alumni.elte.hu e-mail címen érdeklődjön. 

INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

 

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

 

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://www.alumni.elte.hu/my-profile/preferences/contact-info
https://www.alumni.elte.hu/my-profile/preferences/contact-info
mailto:reg@alumni.elte.hu
https://www.alumni.elte.hu/page/tagsag

