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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. 
 
Öregtalálkozók a Schönherzben 
 
Immár lassan hagyomány, hogy áprilisban az első emeleten szervezi meg éves évfolyamtalálkozóját az 
1985-ben végzett Híradós csapat, akikhez idén már az Erősáramosok is csatlakoztak. Buzdítunk tehát 
mindenkit, aki a jövőben hasolót tervezne, akár évente, akár 5 vagy 10 évente, hogy keressen minket! 
 
További információk: http://alumni.sch.bme.hu/oregrendezveny.html 
 
KB választás 2018 
 
Március 19 és 27 közt zajlott a KB választás, eredmény pedig 29-én volt a KGY-n. A BonsaiTeknős 
csapat két tagja leköszönt, ezúton is köszönjük Wico gazdaságis munkáját, valamint Mauglinak az 
Alumnis rendezvények felkarolását. Zsombi második elnöksége tehát két új taggal, Csuvi & Abus vette 
kezdetét Horcrux KB néven, akikkel a KB ovi keretén belül máris sikerült alumnis gondolatokról 
beszélhetni a vári, méltán híres Fekete Hollóban – eredményes és jó csapatmukát kívánunk nekik! 
 
Bővebb információk (csapat és program) : https://kb.sch.bme.hu/blog 
 
Kari Hírek 
 
Szakfordító-és tolmácsképzés indul, BME-s diplomával kedvezményes áron.  
Felvételi vizsgák: 2018. június 22-29 között, jelentkezési határidő: 2018.06.13. 12:00. 
Infók és jelentkezés: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito-es-tolmacs 
 
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 
 
Julileumi Diplomák átadása 
 
Május 22-én, kedden 12.00 órakor kezdődik a BME K épület aulában a jubileumi diplomaátadó 
ünnepség, ahol nemcsak arany- és gyémántdiplomákat, hanem vasokleveleket is átadnak az 50-60-65 
éve végzetteknek. 
 



Java (szakmai) meetup : A Java nyelv újdonságai 
 
A szervezők szeretettel várják az aktuális téma iránt érdeklődőket. Az előadás során szó lesz a 
Java nyelv legfontosabb újításairól, a kezdetektől egészen a jelenlegi 10-es verzióig. 
 
Az előadó ezúttal Markos András lesz. 

 
   
Tér/idő: BME V1 C, 2018.05.03. Kezdés: 18 órakor, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 

Baráti üdvözlettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség 
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