
 
IX. Alumni Kupa, Adakozó Kedd és ELTE Alumni 

Jótékonysági Est X, A kontroll illúziója, kedvezmények, 
válogatás  

 

Jelentkezz! IX. Alumni Kupa 
  

 

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Alumni Alapítvány, az 

ELTE Sportiroda és a BEAC összefogásával idén 9. 

alkalommal rendezi meg az Alumni Focikupát. Az 

eseményt az ELTE SPORT Kft. is támogatja a műfüves 

labdarúgópályák kedvezményes biztosításával. 

 

A kupára kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A 

nevezési díj csapatonként 6000 Ft, amelyet a BEAC az 

ELTE Alumni Alapítvány számára juttat el.  

 

Nevezési határidő: 2018. december 12. 

Részletek 
  

  

Ma - Adakozó Kedd 
  

 

November 27-én,  Adakozó Kedden az adományozás és 

a jótékonykodás kerül a fókuszba, a vásárlás és a 

fogyasztás helyett. Idén az ELTE Alumni Alapítvány is 

részt vesz ezen az eseményen, hogy az ELTE Alumni 

Szervezet törekvéseihez - elsősorban a tehetséges, 

rászoruló hallgatók támogatásához biztosíthassuk, 

bővíthessük a feltételeket.  

 

Részletek 
  

  

Jövő pénteken - ELTE Alumni Jótékonysági Est 
  

 

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli az ELTE Alumni 

Szervezet, ennek apropóján 2018. december 7-én 

Jótékonysági Estet szervez. Az est célja a tartalmas 

időtöltésen túl a volt hallgatók mozgósítása a jelen 

hallgatókért.   

 

Szeretettel várjuk! A színvonalas műsorról az ELTE 

„Eötvös” Művészeti Együttes énekkara és zenekara 

valamint meghívott vendégünk, Molnár Ágnes szólista 

gondoskodik.  

Belépéshez javasolt az 1000 Ft értékű támogatói 

https://www.elte.hu/content/ix-alumni-kupa.e.10788
https://www.elte.hu/content/adakozo-kedd-mert-adni-jo.t.17744
https://www.elte.hu/kultura/egyuttes
https://www.elte.hu/kultura/egyuttes


 

jegymegváltása helyben, vagy előzetesen az online 

befizetési oldalon.   

 

AJÁNDÉKKAL IS KEDVESKEDÜNK 

TÁMOGATÓINKNAK A JUBILEUM ALKALMÁVAL! 

További információk és regisztráció 
  

  

Jövő héten - Limpár Imre: A kontroll illúziója 
  

 

A siker tervezhető, állítja Limpár Imre szakpszichológus, aki 

Trefort-kerti előadásában 2018. december 4-én az 

önkontroll szerepéről és megszerzésének módjáról fog 

beszélni. 

Az előadássorozat az ELTE Karrierközpont szervezésében 

jött létre.  

Részletek és regisztráció 
  

  

Bővülő jelenlét a közösségi médiában 
  

 

Az ELTE Alumni Központ fokozatos térnyerése mellett 

immár megjelent a jelentősebb közösségi oldalakon úgy 

mint a Facebookon, Instagramon és Twitteren. Kövess 

minket, ha nem szeretnél lemaradni legfrissebb híreinkről! 

Híreink egy részét az Egyetem LinkedIn oldalán is 

követheted.  

Hallgasd meg az ELTE Sikerek előadásat, valamint a 

Múltidéző - Generációk, emlékek rendezvény felvételeit az 

ELTE Youtube csatornáján. 

Részletek 
  

  

Kedvezmények Alumni Kártyával 
  

Alumni tagjaink a sikeres regisztrációt követően Alumni Kártyát kapnak tagságuk igazolására. 

Ezen túlmenően hírekhez jutnak mindazon páratlan lehetőségekről és kedvezményekről, 

melyeket az ELTE Alumni tagozatai kínálnak az ELTE Diplomások számára is.  Most a Nemzeti 

Táncszínház kedvezményeire hívjuk fel figyelmét! További kedvezményeink 

 

Nemzeti Táncszínház 

 
 

 

20% Kedvezmény a Casablanca előadásra!  

A Nemzeti Táncszínház aktuális előadásait az ELTE Alumni tagok 10% kedvezménnyel 

látogathatják, valamint minden hónapban extra kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet bizonyos 

előadásokra. 

Részletek 
  

  

http://eltealumni.webdream.hu/
http://eltealumni.webdream.hu/
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est.e.10678
https://www.elte.hu/content/a-kontroll-illuzioja.e.10754
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://www.instagram.com/eltealumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
https://www.youtube.com/channel/UC3JDcQokQvY2Xu-FTCSP-PQ
https://www.elte.hu/content/bovulo-kozossegi-media-jelenlet.t.17718
http://alumni.elte.hu/dynpage6.exe?f=alum&p1=m:Fomenu,EntryF5&p3=x:Almenu5,Entry-227&p4=p:10
https://www.elte.hu/content/lehetosegek.t.14983?m=685
https://www.elte.hu/alumni/tagozatok
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyes-nemzeti-tancszinhaz-jegyek-alumni-kartyaval.t.17772


Válogatás az Egyetem közelgő, esti/hétvégi 
eseményeiből 

  

 

December 8. Musica Nostra Choir Adventi 

hangversenye 

December 17. Barabári Albert-László: A képlet 

előadás 

 

Továbbtanulóknak ajánljuk: 

2018. október 7.– 2019. január 31.Nyílt napok 
  

  

Válogatás az Egyetem híreiből 
  

 

Prima Primissima-díjra jelölt alumnusaink - Szavazz!  

100 éves az ELTE pszichológia 

Alumnusaink a 120 éves BEAC interjúsorozatban 

BEAC díjazottak a 120. emlékéven 
  

  

 

Továbbra is figyeld híreinket! Élj a meglévő lehetőségekkel!  

  

Örök diákjainkat visszavárja az ELTE Alma Mater! 
 
 

ELTE Alumni Központ 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE  LinkedIn 

  

Amennyiben módod van rá, már most támogathatod a tehetséges, rászoruló egyetemi 

hallgatókat! Adományozhatsz banki utalással vagy online ("tehetséges, rászoruló hallgató" 

jelöléssel); ez év végéig a 13600/34 telefonszámon; tavasszal SZJA 1% formájában. Köszönjük! 

Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23., 

Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41 

 

HÍRLEVÉL ÉS FELIRATKOZÁS / LEIRATKOZÁS 

Az ELTE Alumni Junior Magazin a pályakezdők számára közvetít releváns tartalmakat 

mindazoknak, akik a beiratkozásukkor (2012-2015)  jelezték érdeklődésüket az ELTE 

Diplomások köre iránt.  

Nem szeretnél több ELTE Alumni Junior Magazint kapni? Miután a lenti linkre kattintottál le 

kell görgetned az oldal legaljáig, ott tudsz leiratkozni, az email címed beírásával.  Ugyanitt fel is 

tudsz iratkozni. 

 

 

Feliratkozás/Leiratkozás 

Információ tagságról és adatvédelemről 

 

https://www.facebook.com/events/208586106702905/
https://www.facebook.com/events/208586106702905/
https://www.elte.hu/content/a-keplet.e.10784
https://www.elte.hu/content/a-keplet.e.10784
https://www.elte.hu/content/nyilt-napok-2018-2019.e.10684
https://www.elte.hu/content/elte-alumnusok-a-prima-primissima-dijazottjai-kozott.t.17352
https://www.elte.hu/content/100-ev-pszichologia.t.17748
https://www.elte.hu/content/alumnusaink-a-120-eves-beac-interjusorozataban.t.17681
https://www.elte.hu/content/beac-dijazottak-a-120-emlekeven.t.17651
https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
http://eltealumni.webdream.hu/
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-a-tehetsegekert.t.16664
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

