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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, Események
Alumni – Old Boys Qpacsapat – sikeresen teljesítettük ezévi küldetésünket, hogy biztosítsuk a
lehetőséget azok számára, akik öregként is Qpáznának. További érdekesség volt, hogy a 30.
évfordulójuk alkalmából újra alakult a Sördögök csapat és a sörváltóban a 4. helyig jutottak.
Gólyabál a K épületben – örömünkre szolgál, hogy az idei évben méltó helyére kerülhetett a
Gólyabál, ami sok évnyi helykeresés után, kari és dékáni közbenjárással került a VBK-val közös
rendezéssel a Központi épületbe. Reméljük a vári kollégium után sok évig maradhat majd itt is
eme meghatározó esemény, köszönet illeti mindazokat, akik közbenjártak eme nemes ügyért!
Őszi öregtalálkozók – szeretnénk jelezni, hogy aki ilyesmit fontolgat, ismét lesz rá lehetősége,
hogy az évfolyamát, szintjét, körét stb. a Házba hozza az Alumni jóvoltából a KB támogatásával.
A részletek miatt keressétek fel webünket és T-1 hónapnál írjatok nekünk mindenképp!

Kari Hírek, Események
’56-ra emlékezünk – egy 1956-ban műegyetemi hallgató története olvasható a linkre kattintva –
köszönet az OMIKK-nak a megemlékezésért ! További kereshető emlékek, archív anyagok:

https://muegyetem.topoteka.hu/
Jubileumi diplomák igénylése - 2020. március 13-ig igényelhetnek jubileumi diplomát azok a
hallgatóink, akik 50-60-65-70 éve végeztek karunkon! Tudnivalók és az igénylés menete a
http://www.vik.bme.hu/alumni/ oldalon olvasható.
BME és VIK nyílt nap - 2019. november 29-én ismét kitárja kapuit a Műegyetem.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, további információk és jelentkezés a
https://hszi.bme.hu/programajanlo/nyilt-nap/ oldalon.
November a tudomány hónapja- minden év novemberében az MTA „Tudomány hónapja” címmel
rendezvénysorozatot hirdet, melynek műegyetemi eseményei elérhetők az alábbi linken:
https://tudprog.bme.hu/
Modern Gyárak éjszakája - 2019. november 15. (péntek) 16:00 – 22:00 óra. Az „I” épület
földszintjén található „Technológiai Központ” szeretettel várja az érdeklődőket, akik
testközelből szeretnének megismerkedni az Ipar4.0 22-féle innovatív megoldásával.
A részvétel ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött, további információk és jelentkezés
a http://www.moderngyarakejszakaja.hu/ oldalon.
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 - November
Dezső Buli - Várunk mindenkit a 2019 őszi MAGYAROS DISZNÓTOROS ESTEBÉDRE!
Tér/idő: Schönherz Földszinti Nagyterem (FNT), 2019.11.11. hétfő, kapunyitás: 20:00

További részletek és esemény (hamarosan) a facebookon !
(Ezúton jelezzük, hogy a Schönherz Alumni Vezetősége kihelyezett ülést tart az eseményen)
Simonyi16 – avagy ismét (össz)szakkolis szülinap & buli a Schönherzben.
Tér/idő: Schönherz Földszinti Nagyterem (FNT), 2019.11.09. szombat, kapunyitás: 21:00
További részletek és esemény a facebookon !
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !

AlumniWeb | LinkedIn | Facebook

Leiratkozás a hírlevélről

Copyright © 2019 Schönherz és BME-VIK Alumni, Minden jog fenntartva.

