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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
folyamatosan tájékoztatunk Benneteket itt a hírlevélben és a többi SCH60-as felületünkön is.
10 év után ismét Juniálisch-t rendeztünk a Schönherz körül és az FNT-ben, majd másnap
megrendezésre került az 50. Csillagtúra is a Nagyréten az SCH60 év keretében. A jubileumi év
rendezvényeinek látogatása ingyenes, ám bármi nemű támogatása a KB és az Alumni Vezetőség
május havi döntésének értelmében a QPA iroda projekt-re fordítandó. Köszönjük előre is!
Bővebb infók a 60.sch.bme.hu oldalon és a jubileumi év facebook oldalán találhatók. Folytatás
ősszel várható, addig tartunk egy kis nyári szünetet.
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
Diplomaátadó ünnepség 2022. július 22-én. Részletek: https://www.vik.bme.hu/esemenyek/812/
Már most regisztrálj a 2023-as gyerekegyetemre! Bővebb infók: http://gyerekegyetem.bme.hu/
A jövő hálózata épül az Ipar 4.0 Technológiai Központban.

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!
Júniusban két eseményünk is volt, hozzuk is SPOT képet Nektek akkor és most élményként:
https://spot.sch.bme.hu/photo/2012/20120616_junialis/
https://spot.sch.bme.hu/photo/2022/20220618_junialisch/
Minden kedves tagunknak szép nyarat és jó pihenést / feltöltődést kívánunk!
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !
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