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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. 
 

BUÉK 
 

Rendhagyó hírlevelünket olvashatjátok most, hiszen bár már 2019-et írunk, eme (decemberi) 
számot egy kis évösszegző/évindító kiadásnak terveztük az Ünnepek elmúltával számotokra. 
Eseménydús évet tudhatunk magunk mögött, íme egy kis összefoglaló hagyományteremtő 
jelleggel felvillantva a 2018-as év főbb eseményeit, eredményeit az Alumnik szempontjából. 
 

Január: 1. közös SCH & VIK Alumnis hírlevél készült és indult útjára az együttműködésünk 
Február: elkészült az FNT felújítás 1. üteme, lezajlott a téli kari diplomaosztó 
Március: megrendeztük az éves kollégiumi találkozót (SCH5x, X=6) & új KB alakult a Házban, akik 
bizalmat szavaztak ügyvetetőnknek utolsó évére, hogy folytatódhasson a közös munka 
Április: új taggal bővült a vezetőségünk, aki rögtön debütálhatott is a havi öregtalálkozón 
Május: lecserélésre került a VIR, melyet a PéK váltott fel, illetve jött a GDPR, valamint leköszönt a 
web adminunk, helyét a nyáron vette át egy fiatal tagunk (web frissítés/aktualizálás kezdődött) 
Június: VET125 jubileumi programsorozatot szervezett a tanszék öregdiákjainak 
Július: lezajlott a nyári diplomaosztó és újabb fejezetéhez érkezett az együttműködésünk a kari 
Alumnival – közös tagregisztrációt és hírlevél feliratkozást segítő formot hoztunk létre 
Augusztus: gólyatábori megjelenést és hagyományteremtő vártúra utáni sörözést szerveztünk 
Szeptember: QPA csapatot szerveztünk, illetve lezajlott a kutatók éjszakája is egyetemünkön 
Október: elindult a kari YouTube csatorna és megrendezésre került az őszi Dezső buli, valamint egy 20 
éves öregtalálkozónak is otthont adott a Kollégium 
November: lezajlott a Simonyi15 szülinapi buli, valamint a november végi kari nyílt nap, melynek 
estéjén tartottuk a PPP felújítás 10. évfordulóját is, mely egy mini 10 éves öregtalálkozó is volt 
December: elkezdődött az FNT felújítás 2. üteme 
 

Ami 2019-et illeti, várhatóan tavasztól új ügyvezetővel folytatjuk majd a munkát, valamint kisebb 
hangsúllyal és a szokásosnál picit később fogjuk megszervezni az éves kollégiumi találkozót. 
(SCH57) Idén ünnepli a Kar a 70. születésnapját (VIK70), mely jubileumi év számos további 
együttműködést hozhat számunkra és számotokra. Ezúton is sikeres és boldog új évet kívánunk !   
 

Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást, 
kattints a VIK Youtube csatornájára, vagy látogass el a kari facebook oldalra is ! 
 

Programajánló – Január, Február 
 

Szakmai havi meetup – Digitális emberkísérlet (betegség miatt elmaradt, pótalkalom) 

Tér/idő: BME V1 C, 2019.01.17., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon. 
 

Educatio kiállítás -  2019. január 10-12. Hungexpo A csarnok, GF02 stand (BME-VIK) 

Diplomaosztó ünnepség - 2019. február 22. 10.00 és 12.00 K épület aula (részletek később) 
 

Baráti üdvözlettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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