Schönherz Alumni Hírlevél - 2018. október 31.

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.

Kollégiumi Hírek, események
PPP10 – 10 éve újult meg a kollégium, melynek apropóján a KB és az Alumni egy fiatalok (PPP
utáni) és öregek (PPP elötti) számára KÖZÖS eseményt szerveznek, melynek időpontja:
2018.11.30. péntek este 6 óra
Egy SCH5X szerű esemény megszervezése folyik, melynek programjában kerekasztal beszélgetés,
a zenés programok közt egykori kedvelt DJ-k-, illetve zenekarok lépnek fel, állandó programként
pedig házbejárás is lesz az immár hagyományosnak mondható fiatalok vs. öregek sörváltóig.
További részletek a KB & az Alumi facebook oldalán, jelentkezés pedig az eseménynél lehetséges.

Simonyi15 – 15 éve alakult meg a Simonyi Károly Szakkollégium, melynek apropóján egy - immár
hagyományos - szülinapi bulit szerveznek a fiatalok mindenkinek, aki valamilyen módon kötődik a
közösségükhöz. Tér/idő: 2018.11.10. szombat este 9 óra. Dress code: Smart Casual.
További részletek a Simonyi facebook oldalán, jelentkezés pedig az eseménynél lehetséges.

Kari Hírek, események
A hagyományos őszi műegytemi és kari nyílt nap időpontja november 30. péntek 9.00 - 16.00.
Részletek a vik.bme.hu oldalon (hamarosan), várjuk a jövő mérnökeit az IQ campuson!
A Vári Kollégium emléktáblája a hamarosan kezdődő épületrekonstrukciós munkák miatt a BME
levéltárban kerül elhelyezésre és megőrzésre. Köszönjük mindenki közbenjárását eme nemes
ügyben! Újraavatás - reményeink szerint – kb. 2 év múlva lesz esedékes.
Az idei tanév során elindult a VIK Youtube csatornája - ahogy mondani szokás, ajánljuk magunkat!
A legnépszerűbb videós site oldalán saját tartalmakat (kari nóták, kari és (szak)kollégiumi
események) és különböző tematikák alapján meghatározott, karhoz kapcsolódó lejátszási listákat
rendszereztünk. Az oldal még egészen friss, közeli (2018 évi) cél a 100 feliratkozó mielőbbi
elérése (jelenleg 15) - ebben a nemes küldetésben minden Alumnis segítségét megköszönjük!
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
Írj Nekünk !
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