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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, (elmaradó) Események 
 

Gyűrűavató Szakestély 2019.06.29 20:00 SCH-FNT – ELMARAD !!! 

Sajnálatos módon, a szervezők erőfeszítései ellenére, gyűrű gyártási problémák adódtak, ezért 
döntöttek úgy a srácok, hogy lefújják a rendezvényt, még ha ez kellemetlen is sokak számára.  

Mindnyájan bízunk abban, hogy eme probléma nem szegi kedvét senkinek és ha idén nem is, 
jövőre talán újra lehet Gyűrűavató Szakestély a Schönherzben ! 

A Kollégiumi Bizottság tájékoztatása alapján a május 30-ára tervezett, eredetileg a május eleji, 
Duna parti önkéntes hulladékszedő akció is elmarad, a tavaszi félévben legalábbis, arra azonban 
látszik némi reménysugár, hogy az őszi Műegyetemi önkéntes napok keretében majd pótolhassák. 

 

Kari Hírek és Programajánló 
 
2019. május 28-án a VIK kari tanács ünnepi ülésén 203 volt hallgatónk vehette át arany-gyémánt- 
vas- és rubin oklevelét; ez utóbbit 70 évvel a diploma megszerzése után lehet igényelni a kari 
alumni (http://www.vik.bme.hu/alumni/) oldalon, ahol az eseményen készült képek  
(hamarosan) és a volt hallgatók életútját tartalmazó kiadványok is elérhetők.  
 

A BME Villamos Energetika Tanszék tavaly ünnepelte 125 éves évfodulóját, melyet követően 
évenkénti tanszéki Alumni találkozót hírdet.  
 

Az idei eseményre a BME V1 épületben 2019.06.14-én kerül sor, melyre ezúton is szeretettel 
hívnak és várnak minden egykori hallgatójukat.  
 

További információk és jelentkezés: http://vet.bme.hu/vet125/regisztracio.html  
 
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 ! 

 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

  Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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