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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 
 

Gyűrűavató Szakestély 2019.06.29 20:00 SCH-FNT - több éves szünet után idén ismét lehetőség 
lesz Villanykari gyűrűt avatni ünnepélyes keretek közt a Schönherz Földszinti Nagytermében. Nem 
csak végzősöknek, hanem mindenkinek, aki eddig bár szeretett volna, nem volt rá módja, alkalma 
stb. A jelentkezés határideje: 2019. április 29. (MA) éjfél, ezért megkérünk mindenkit, hogy aki 
ezúton értesül az eseményről, az jelentkezzen mielőbb - egyben bocsánatot kérünk, amiért az 
előző hírlevélbe nem tudott már bekerülni a hír és csak a facebook oldalunkon volt olvasható a 
felhívás és a regisztrációs form!  

A 2019. évi Kollégiumi Bizottság (SVIE Elnökség / KHB) választás lezajlott, a Kollégiumi Fórum 
(KGY) pedig még márciusban bizalmat szavazott Vetési Dánielnek és „Rising Sun” csapatának. 
Elkészült a csapatképük, valamint április 4-én a Budavári Schönherz Stúdiónál készült egy interjú 
is az új KB elnökkel, illetve a kommunikációs felelőssel. Ha érdekel Benneteket, hogy mik a 
céljaik és a terveik a következő évre, vagy az indulásuk részleteit ismernétek meg jobban, akkor 
kukkantsatok bele a műsorba a következő linken keresztül, és számos kérdésre választ kaphattok. 

Megtartotta első havi rendszeres ülését Csepreghy Márton (Csepy) új ügyvezetőnk, melyről egy 
képes bejegyzés is készült – ha kiváncsiak vagytok kik a Schönherz Alumni vezetőségi tagjai, 
netán csatlakoznátok Ti is, kattintsatok a facebook oldalunkra és/vagy írjatok nekünk ! 
 

Kari Hírek 
 

Lányok napja 2019. április 30. Még 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 
 

Közeleg az adóbevallás, ha még nem döntöttél kinek adnád idén az 1%-od, most picit besegítünk: 
- Ajánlja fel adója 1%-át a BME és a VIK hallgatóit ösztöndíjakkal támogató Pro Progressio 

alapítványnak, mely a BME gyerekegyetem egyik szervezője is.  

http://proprogressio.hu/on-rendelkezik-adojanak-1-rol/  

- Szeretettel várja az adód 1%-át a Schönherz közéletét több mint 2 évtizede támogató 

Schönherz Kollégiumért Alapítvány is, bővebb infók: http://sch.hu/ado-1/ 

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 – május 
 

Jubileumi diplomák átadása - az idei ünnepség időpontja: 2019. május 28. (kedd) 12:00, 
helyszíne: BME Központi épület Aula (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 

Bővebb információk: vik.bme.hu/alumni 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

  Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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