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Schönherz és BME-VIK Alumni Hírlevél 

Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz és a BME-VIK Alumni közös hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális 
információkkal szolgálni arról, mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 
 

Kollégiumi Hírek 
 
A 2019. évi Kollégiumi Bizottság (SVIE Elnökség / KHB) választás lezajlott, a Kollégiumi Fórum 
(KGY) pedig március 28-án bizalmat szavazott Vetési Dánielnek és „Rising Sun” csapatának. Talán 
sokatokban rögtön felmerül, hogy milyen ismerős eme név, ami nem véletlen, hiszen a Vetési 
családban immár hagyománya van a KB-zásnak; Iván személyében Dani édesapja KKB elnök volt a 
Lovagrend alapításakor. Eme duplázásra méltán lehetünk mi is büszkék és reméljük, hogy az új 
KB-s csapat révén tovább erősödik a KB és az Alumni (vezetőség) hagyományosan jó viszonya is! 
 

Bővebb infók az új csapatról a KB weboldalán és hamarosan a facebookon is. 
 

Jelenlegi ügyveztetőnk mandátuma március végén szintén lejárt, ezúton is köszönjük Szerinek 
több éves lelkiismeretes munkáját és üdvözöljük az iparban! Külön öröm számunkra, hogy időben 
tudtunk gondoskodni az utánpótlásáról és érvényes pályázat érkezett be a poszt következő éves 
betöltésére. A hétfői (03.25) KB ülésen támogatásra került az új jelölt, így Csepreghy Márton – 
Csepy személyében április 1-től új ügyvezetővel és (megbízott) elnökkel a fiatalok és öregek 
továbbra is közösen alkotják és irányítják a Schönherz Alumni mindenkori Vezetőségét.   
 

Kari Hírek 
 
2019. március 14-ig vártuk az 50-60-65-70 éve végzettektől a jubileumi diploma iránti igényeket. 
Az idei ünnepség várható időpontja: 2019. május 28. (kedd) 12:00, helyszíne: BME Központi 
épület Aula (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.), amelyre minden érintett jelentkező postán 
meghívót fog kapni. Bővebb információk: vik.bme.hu/alumni 
 
Lányok napja 2019. április 30. Már lehet jelentkezni a kar középiskolás lányoknak szervezett 
programjára, mely a Q épületben kezdődik és a K épület díszteremben ér véget! 
További információk: http://lanyoknapja.hu/program-reszletek/?pid=635 

 
Több mint 70 év után újra a Műegyetemen az elveszettnek hitt, 1911-ben közadakozásból készült  
2x1,6 méteres egyetemi ifjúsági zászló, melynek konzerválására és az okos vitrin kialakítására 
adománygyűjtést indított a Pro Progressio alapítvány. Segítségedet köszönjük! 
 
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást, 
kattints a VIK Youtube csatornájára, vagy látogass el a kari facebook oldalra is ! 

 
Programajánló – április 
 
XVI. Simonyi Konferencia  
 

Tér/idő: BME I épület, 2019.04.16. kedd délután 
 

További részletek a facebookon és a konferecia weben! 

 
Csillagtúra 2019  
 

Tér/idő: Normafa, 2019.04.27. szombat 
 

További részletek a facebookon és a CST weben! 
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Táncos bulikkal vár mindenkit a Parkett Klub a tavaszi félévben is a Schönherzben: 
 

 * április 9. kedd  - Kizomba Party, kapunyitás: 19:30     
 * április 23. kedd  - Élőzenés Rock N Roll Party, kapunyitás: 19:30         
 

További részletek, események a facebookon ! 
 
Szakmai meetup  
 

- Miért nincs szükség microservicekre ? Előadó: Sági-Kazár Márk 
 
 

Tér/idő: BME V1 C, 2019.04.11., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

  Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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