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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. 
 
UPDATE: a Juniálisch (családi nap) tervezett programja: 
 Június 18. szombat 
09:00 - 13:00 Főzőverseny 
11:00 – 13:00 Gazolóverseny 
13:00 – 15:00 Eredményhirdetések & ebéd 
18:00 – 20:00 Sörcsapolás & mini sörváltó(k) 
20:00 – 04:00 CST50 pre-party DJ-kkel 
 
A Juniálisch buli a másnapi, rendhagyó & jubileumi 50. Csillagtúra előbulija is egyúttal, melyet 
úgy szervezünk meg, hogy az a jeles eseményre hangoljon mindenkit. A fenti rendezvények 
látogatása díjtalan, a jubileumi év rendezvényeinek támogatása a KB és az Alumni Vezetőség 
május havi döntésének értelmében a QPA iroda projekt-re fordítandó. 
 
Bővebb infók a 60.sch.bme.hu oldalon és a jubileumi év facebook oldalán találhatók. 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – május végén véget ért a járványügyi vészhelyzet, így eme rovat 
szünetel a nyáron és őszintén reméljük, hogy ősszel sem kell újra indítanunk majd! 

 
Kari Hírek, Események 
 
A Jubileumi diplomaátadó ünnepségen idén közel 200 diploma került kiosztásra, köztük az 50. 
jubileumi diplomájukat átvevő hmte évfolyam tagjait is köszöntötték, s emlék oklevelet vehettek 
át a Dékán Úr, a Kollégiumi Bizottság és a Schönherz Alumni Vezetőség jóvoltából példamutató 
közéleti tevékenységükért. Dékáni emlékéremmel tüntették ki Sándor László egykori Schönherz 
kollégiumi igazgatót is munkája elismeréseként, hiszen ő maga is a jubiláló évfolyammal együtt 
kezdte meg pályafutását. Gratulálunk a jubilálóknak, a képeket az alábbi linken tekinthetik meg: 

 
https://foto.omikk.bme.hu/atadasok/709/ 

 
Távolsági rekordot döntöttek a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, melynek a VIK is 
tagja, kutatói: 
 

https://www.vik.bme.hu/hir/2966-tavolsagi-rekordot-dontottek-a-kvantuminformatikai-nemzeti-
laboratorium-kutatoi 
  
Szakértőket keres? A VIK kutatócsoportok kompetenciái elérhetők ide kattintva. 

 
Programajánló – Nyár 
 

http://home.sch.bme.hu/~cseri/upload/QPA%20iroda%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa%20v1.21.pdf
https://60.sch.bme.hu/
https://www.facebook.com/schonherz60
http://www.hmte.hu/
https://foto.omikk.bme.hu/atadasok/709/
https://www.vik.bme.hu/hir/2966-tavolsagi-rekordot-dontottek-a-kvantuminformatikai-nemzeti-laboratorium-kutatoi
https://www.vik.bme.hu/hir/2966-tavolsagi-rekordot-dontottek-a-kvantuminformatikai-nemzeti-laboratorium-kutatoi
http://research.vik.bme.hu/#/groups


Juniálisch - 06.18 szombat, Schönherz Kollégium körül (eső esetén az 1. emeleten) és az FNT-ben 
 
50. Csillagtúra - 06.19 vasárnap, Hűvösvölgy-Nagyrét 
 
Bővebb infók a 60.sch.bme.hu/ oldalon és a jubileumi év facebook oldalán találhatók. 

 
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! 
 
Május a jubileumok ünnepi időszaka volt, két csokor SPOT képet is hoztunk Nektek: 
 
https://spot.sch.bme.hu/photo/2022/20220505_bbk_jubileumi_est/ 
 
https://spot.sch.bme.hu/photo/2022/20220523_bme240/koncert/ 
 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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