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Schönherz és BME-VIK Alumni Hírlevél 

Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz és a BME-VIK Alumni közös hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális 
információkkal szolgálni arról bővebben, hogy mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 

 
Kollégiumi Hírek, Események 
 
SCH60 jubileumi év – ahogy legutóbb 10 évvel ezelőtt, az SCH50 keretében, úgy 2022-ben is egy 
jubileumi évet tartunk a Kollégiumi Önkormányzatiság 60. évére emlékezve. A programtervről 
ezentúl folyamatosan tájékoztatni fogunk benneteket itt a hírlevélben és a többi felületünkön is. 
 
A KB januárban támogatta a jubileumi év szervezését, melynek 2 általunk szervezett eseménye 
várható, melyről röviden tájékoztatunk Bennetek, miután meglátogattuk az NTG&RVT üléseket is: 

- Juniálisch: családi nap a Kollégium körül, Iván nap körülre (június vége) időzítve 
- SCH60: az éves Kollégiumi Öregtalálkozó október végére/november elejére időzítve 

 
UPDATE: Megszületett a Juniálisch pontos dátuma (save the date): 2022.06.18. szombat 
 
Az emlékév kapcsán készül a honlap, ahova egy szófelhőt tervezünk, melyhez a segítségetekre 
számítunk: Mit jelent Nektek a Schönherz? Írjátok meg nekünk szavakban ide – köszönjük! 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – rendben megnyílt a tavaszi kollégium és továbbra is van külsős és 
körös vendégfogadás a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. Május végén országosan is 
megszűnik a vírus miatti vészhelyzet, így frissítjük a tudnivalókat e kapcsán hamarosan mi is. 

 
Kari Hírek, Események 
 
Jubileumi diplomaátadási ünnepség 2022. május 24. kedd 13:00 óra 

https://www.vik.bme.hu/esemenyek/806/ 
  
Emberközpontú MI kiegészítő képzésben vehetnek részt a mérnökinformatikus hallgatók 

https://www.vik.bme.hu/hir/2945-emberkozpontu-mi-kepzes-a-vik-en 

  
Az MNB emlékérmet jelentett meg a Műegyetem elődintézménye alapításának 240. évfordulója 
alkalmából. Az érme peremén a karok neve is olvasható. Részletekért kattints ide. 
 
Az MTA Kiváló Kutatóhely elismerést nyerte el a BME VIK, mely az ott folyó kutatómunka 

kiválóságát ismeri el. https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-
akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103 

 
Online továbbképzéseket hirdet a Webuni a BME VIK oktatóinak közreműködésével. 

  
Már lehet regisztrálni a BME gyerekegyetem 2023-as táborára. 

  
Mindenkire jut egy jegyzet. A 100 Ft-os akció folytatódik. 

https://www.vik.bme.hu/hir/2920-mindenkire-jut-egy-jegyzet 
 
Közeleg az adóbevallás, ha még nem döntöttél kinek adnád idén az 1%-od, most besegítünk: 

https://forms.gle/tbWZAsPpgEbGD43c9
https://www.vik.bme.hu/esemenyek/806/
https://www.vik.bme.hu/hir/2945-emberkozpontu-mi-kepzes-a-vik-en
https://www.bme.hu/hirek/20220421/240_eves_tortenelmunknek_melto_kezzelfoghato_szimboluma_ez_az_emlekerem
https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103
https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103
https://webuni.hu/
https://gyerekegyetem.bme.hu/
https://www.vik.bme.hu/hir/2920-mindenkire-jut-egy-jegyzet


-   Felajánlhatod az adód 1%-a a BME és a VIK hallgatóit ösztöndíjakkal támogató Pro 
Progressio alapítványnak, mely a BME gyerekegyetem egyik szervezője is: 
https://proprogressio.hu/1-os-felajanlas/ 
 
-  Szeretettel várja az adód 1%-át a BME-VIK és a Schönherz közéletét, szakmai fejlődését 

támogató Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete (SVIE) is:  
https://svie.hu/campaign 

 
Programajánló – Tavasz/Nyár 
 
Szervezés alatt – kövessétek facebook oldalunkat! 

 
Schönherzes Videó / Képek Rovat 
 
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - 
immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza róla, sőt bátran ajánljatok videókat, 
képeket is a következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,  
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük! 
 
10 éve ilyen volt a Simonyi Konferencia és a Csillagtúra, ugye emlékeztek Ti is? 

 
https://bsstudio.hu/event/simonyi-konferencia-2012 
 

https://bsstudio.hu/video/csillagtura-2012 
 
Aki pedig emlékszik, hogy milyen útvonalon rendezték meg az akkori CST-t, az írja meg nekünk és 
ajándékban részesül! ;) 

 
Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 

Copyright © 2022 Schönherz és BME-VIK Alumni, Minden jog fenntartva. 
 

https://proprogressio.hu/1-os-felajanlas/
https://svie.hu/campaign
mailto:alumni@sch.bme.hu
https://www.facebook.com/SchonherzAlumni/
https://bsstudio.hu/event/simonyi-konferencia-2012
https://bsstudio.hu/video/csillagtura-2012
mailto:alumni@alumni.sch.bme.hu
http://alumni.sch.bme.hu/
http://www.linkedin.com/groups?gid=154602&trk=hb_side_g
https://www.facebook.com/SchonherzAlumni?ref=hl
mailto:alumni@alumni.sch.bme.hu?subject=Leiratkozás

