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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, illetve a Karon. 
 
Qpa - A tavalyi sikeres Alumni Csapat szeveződés és indulás után az idei rendezőkkel is 
egyeztetve épp zajlik a Qpahét. A hátralevő események: 

• Vidéki Nap szeptember 28. péntek, Szigetszentmiklós 

• Hajtás, sörváltó döntők, eredményhirdetés és SKUBU: szeptember 29. szombat 
 

Ha szeretnél részt venni az Old Boys Alumni qpacsapatban, vagy csak benéznél a Qpa egyes 
programjaira, ezen a formon jelezd nekünk: https://goo.gl/forms/wHZkYoNvRMLJbhzp1 
 
PPP10 – avagy 10 éve újult meg a Kollégium, melynek apropóján a KB és az Alumni egy fiatalok 
(PPP utáni) és öregek (PPP elötti) számára KÖZÖS esemény szervezését kezdte meg, melynek 
időpontja: 2018.11.30. péntek este. Egy SCH5X szerű esemény megszervezése a cél, melynek 
lehetséges kerekasztal témája pl. a kollégiumi közélet jelene, múltja és jövője, a zenés 
programok közt egykori kedvelt DJ-k-, illetve zenekarok lépnének fel, állandó programként pedig 
házbejárást is tartanánk az immár hagyományosnak mondható fiatalok vs. öregek sörváltóig. 
 
Részletek a további hírlevelekben és a facebookon várhatók – tervezzétek be és gyeretek, sőt ha 
netán őszi évfolyam találkozót szerveznétek, NE habozzatok, írjatok nekünk és tartsuk együtt! 
 
Kari Hírek 
 

Országosan egyedülálló inkubációs program kezdődik a Műegyetemen, melynek célja, hogy a BME 
hallgatói és fiatal kutatói gyakorlati tudást szerezzenek startup vállalkozás alapításához és 
indításához. A legjobbak 9 millió Ft-os támogatást nyerhetnek ötletük megvalósításához.  

Pályázati határidő: október 10.  
 

A kapcsolódó „Introduction Day” Helyszíne: BME Q épület, B szárny, földszint 15-ös terem 
Időpontja: 2018. október 3. | 15:00-16:30, Weblapja: https://www.eventbrite.com/e/startup-
campus-bme-powered-by-hiventures-introduction-day-tickets-50401143176 
További infók és jelentkezés: http://www.startupcampus.hu/scbme/ 
 
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 
 

Szakmai havi meetup – Tiszta architektúra 

Tér/idő: BME V1 C, 2018.09.27., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon. 

Kutatók éjszakája - Szeptember 28-án (pénteken) Kutatók éjszakája a Műegyetemen is, további 
infók és programok www.kutatokejszakaja.hu/szervezo-intezmeny/bme/ 
 

Baráti üdvözlettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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