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Schönherz Alumni Hírlevél 

Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz Alumni hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális információkkal szolgálni 
arról, mi történik mostanság a Ház körül. 
 
SCH56 – újdonságok és jelentkezés 
 
Előző számainkban kihírdettük a 2018 évi találkozó időpontját, (2018.03.10. szombat, munkanap) 
bejelentettük a kerekasztal vendégét Méder Áront, aki 2006 és 2009 szeptembere közt vitorlással 
megkerülte a Földet. Most pedig pár sort írunk a főbb újdonságokról: főleg a zenei programot és a 
helyszínt szervezzük át a Házban zajló felújításokkal összhangban: a földszinre koncentrálunk, az 
ENT helyett a galériát fogjuk megnyitni. Élő tánczenekar helyett az egykori Várklub DJ, Török 
Jani fogja fokozni az est nosztalgikus hangulatát, melyben segítségére lesz élőben az egykori 
nevtanárokból, KB-sokból, HK-sokból és jelenlegi kollégistákból álló Schönherz Braßsch Band is.  
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, jelentkezés az esemény facebook és weboldalán - gyertek! 
 

BonsaiTeknős KB Hírek 
 

Két KB-s nagyprojekt is útjára indul(t) a vizsgaidőszak ellenére, melyeket szeretnénk bemutatni: 
- múlt héten startolt el az FNT (földszinti nagyterem) felújítása: festés, fényfejlesztés 
- indulásra kész az F19 (egykori földszinti büfé) újragondolását követő közöségi tér kivitelezése  
 
Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan alakul át az FNT, illetve milyen lesz majd az F19, akkor 
kövessetétek a jövőbeli képes posztokat a KB facebook oldalán, vagy a következő hírlevélben! 
 
Kari Hírek 
 

Hagyományteremtő jelleggel és együttműködésben a VIK Alumnival új állandó rovatot indítunk. 
 
Üzemmérnök-informatikus (Bprof, Bachelor of Profession) szakot indít a Kar ősztől, jelentkezni a 
felvi.hu oldalon lehet. A képzési idő 6 félév, kicsit kevesebb elmélet és több gyakorlat, mint a 
BSc-n! További részletek: http://felvi.vik.bme.hu/hir/2179-nagy-dobasra-keszulunk 

 
RobonAUT 2018 versenyre hívunk mindenkit a BME Q épületének aulájában Február 10-én, 
szombaton. A verseny nyilvános, ingyenes és gyermekbarát! Részletek: www.robonaut.hu 
  

A téli diplomaosztó ünnepség időpontja: 2018. február 23. péntek - élő közvetítés előkészítés 
alatt a Budavári Schönherz Stúdióval! További infók: http://www.vik.bme.hu/esemenyek/363/ 
 
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást vagy 
látogass el a kari facebook oldalra is: https://www.facebook.com/BMEVIK  
 

Baráti üdvözlettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség 

 

alumni@alumni.sch.hu AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 

Copyright © 2017 Schönherz Alumni, Minden jog fenntartva. 

 


