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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 – Kollégiumi Találkozó: képek és videó  
 
Mindenkinek köszönjük aki eljött közénk és akár szervezőként-, akár fellépőként-, akár résztvevőként 
emelte az est hangulatát. Idén a sörváltót pl. a fiatalok nyerték, ám a többi történést inkább nézzétek 
meg képekben és video formátumban a BSS és a SPOT jóvoltából – szerettel ajánljuk !  
 
KB és Alumni ügyvezető választások 
 
Március 19 és 27 közt zajlott a KB választás, eredmény pedig 29-én várható a KGY-n; a csapat részben 
marad, részben megújul, melyről részletesen is beszámolunk majd áprilisban.  
 
Március 24 és Április 2 közt zajlik az ügyvezető pályáztatás, eremény Áprlilis 9-én várható a KB ülésen; 
pályázik a jelenlegi ügyvezető is, ám további jelentkezőket is várunk ezúton is!  
 
További információk : https://kb.sch.bme.hu/blog 
 

Kari Hírek 
 
Mesterképzésre felkészítő tanfolyam indul, jelentkezési határidő: 2018. április 3.  
http://www.vik.bme.hu/hir/2210-felveteli-elokeszito-tanfolyam 
 
A Falling Walls Lab Budapest fiatal kutatók és szakemberek jelentkezését várja, hogy bemutassák 
innovatív ötleteiket, mellyel választ adhatnak arra a kérdésre, hogy „Melyik lesz a következő fal, 
amelyik le fog omlani?"  Egy ötlet - 3 perc - beadási határidő: 2018. május 2., döntő: június 12. 
További infók: http://www.bme.hu/falling-walls  
  
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 vagy 
látogass el a kari facebook oldalra is: https://www.facebook.com/BMEVIK  
 
Programajánló 
 
Középiskolás lányokat várnak a VIK Lányok Napja programra, melynek időpontja:  
2018. április 26.csütörtök 9.00 óra, találkozó a Q épület aulában.  
http://lanyoknapja.hu/program-reszletek?pid=566   
Örömmel jelentjük, hogy mérnökinformatikus szakon a lányok aránya már közel 12% 
 

C# (szakmai) meetup : Objektumorientált kód refaktorálás funkcionális szemüveggel 
A szervezők szeretettel várják az aktuális téma iránt érdeklődőket. 
   
Tér/idő: BME V1 C, 2018.04.19. Kezdés: 18 órakor, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 



XV. Simonyi Konferencia - Az idei évben 15. alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a BME-n 
működő Simonyi Károly Szakkollégium. A konferencia minden évben egy, a szervező gárda által 
választott témát felőlelő előadásokból álló esemény. 

   
Tér/idő: BME I, 2018.04.18. További infók és jelentkezés: https://konferencia.simonyi.bme.hu/ 
 
Csillagtúra előzetes – várhatóan 2018.04.28-án kerül majd megrendezésre a hagyományos esemény, 
addig is kövessétek a weben, vagy a facebookon a fejleményeket http://csillagtura.sch.bme.hu, 
illetve https://www.facebook.com/schcst/ 
 
Mindenkinek Békés, Boldog Húsvéti Ünnepet kívánunk ! 
 

Baráti üdvözlettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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