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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 és tavaszi féléves kiemelt programok 
 
CST50 – az idei lesz az 50. Csillagtúra (CST), melyre április 25-én (szombat) kerül majd sor. 
Regisztrációra a CST weben lesz lehetőség, a csillagtura.sch.bme.hu-n (hamarosan). 
A facebook oldalunkon létrehoztunk egy eseményt, ahol várjuk a túra után érdeklődőket és a 
jövőben igyekszünk ott is megosztani a legfrisebb információkat, történeteket, időpontokat. 
 

Kari Hírek 
 
VIK Diplomaosztó ünnepség - soha ennyi diploma nem került még átadásra egy alkalommal - 671 
frissdiplomás vette át oklevelét a február 21-i diplomaátadó ünnepségen. Gratulálunk! 

A fotók már elérhetők a spot.sch.bme.hu oldalon. 
 
Bank to the Future címmel közös applikáció fejlesztési versenyt hirdetett az MNB és a BME; a 

fődíj 2 millió Ft, jelentkezési feltételek: https://www.banktothefuture.hu/ 

 
Induló startup vállalkozásod helyet keres? Válaszd a BME Z10-et, mely Magyarország első egyetemi 
inkubációs központja: kedvező bérleti feltételek, fantasztikus panoráma. Részletek: fiek.bme.hu 

 
VIK Weekly címmel elindult a kari hírlevél,  mely kari szempontból közérdeklődésre számot tartó 
eseményekről, sikerekről, kezdeményezésekről tudósít minden kedden. Egy új csatorna, mely 
erősíti azt a hálózatot, melyet a BME legerősebb karának közössége képvisel.  
Archivum, feliratkozás a linkre kattintva lehetséges. 
 
Jubileumi diplomák igénylése: 2020. március 13-ig várjuk az 50-60-65 -70 éve végzettektől a 
jubileumi diploma iránti igényeket, bővebb információ: vik.bme.hu/alumni 
 

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 – Március, Április, Május 
 
Dezső Buli - Várunk mindenkit a 2020 tavaszi MAGYAROS DISZNÓTOROS ESTEBÉDÜNKRE! 
 

Tér/idő: Schönherz Földszinti Nagyterem (FNT), 2020.03.02. (jövő) hétfő, kapunyitás: 20:00 
 

További részletek és esemény a facebookon. 
 
XVII. Simonyi Konferencia  
 

Tér/idő: BME I épület, 2020.04.29. szerda délután 
 

További részletek (hamarosan) a Simonyi facebookon és a Konferecia weben! 
 
Vár Klub & Új Vár Klub rendezői öregtalálkozó 
 

Tér/idő: Schönherz FNT, 2020.05.16. (szombat) 
 

További részletek és regisztrációs felület (hamarosan) a facebook oldalunkon. 

https://www.facebook.com/events/230857491409856/
https://spot.sch.bme.hu/photo/2020/20200221_diplomaoszto/
https://www.banktothefuture.hu/
https://fiek.bme.hu/blog/2020/02/19/megnyilt-a-bme-z10-magyarorszag-elso-egyetemi-startup-inkubacios-kozpontja/
https://fiek.bme.hu/
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b311295cd8dab0779ee3f5008&id=1d92b9ebec
http://www.vik.bme.hu/alumni
https://secondscr-bme.autsoft.hu/public/store
https://www.youtube.com/channel/UCSKGqtDtqvlvc_ADiRdnlLA
https://www.facebook.com/BMEVIK
https://www.facebook.com/events/493960154653981/
https://www.facebook.com/simonyiszk/
https://konferencia.simonyi.bme.hu/
https://www.facebook.com/SchonherzAlumni/


Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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