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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. Az év lezárásaként 
december 3-án szombaton tartjuk a Kollégiumi Találkozót a Schönherzben; a tervezett program: 
 
17:00 Kapunyitás 
17:30 - 19:30 Kerekasztal beszélgetés I. a 60. év jegyében (ENT) 
19:30 Megnyitó (FNT), majd állófogadás (ENT) 
20:00 - 21:30 Kerekasztal beszélgetés II. a 60. év jegyében (FNT) 
21:30 - 23:30 Élőben tánc zenél a SPÁRGA Együttes 
23:30 – Torta (60 szelet, 60 év) 
00:00 "Éjfél, kispult" 
00:30 – DJ Török Jani retró zenél 
03:00 Kapuzárás 
 
Idén lesz újra Pálinka pult, melyet az SCH50 sikere után ismét az Iskolaszövetkezet biztosít! 
Köszönjük a Schönherz Kollégiumért Alapítvány 1% támogatását, melyet Ti ajánlottatok fel. 
 

További részletek az SCH60 weboldalon, illetve az onnét is elérhető facebook eseménynél. 

 
KB tájékoztató – szeptember 14-én lemondott a KB 3 tagja, melynek következtében először KHB, 
majd SVIE Elnökségi választás lesz várhatóan október során. A KHB Elnök választás október 31-én 
lezárult, a SVIE pedig november 1-én tartotta Tisztújító Közgyűlését, ahol Adler John David és 
csapata kapott bizalmat, melyhez gratulálunk; ismét van Kollégiumi Bizottság a Schönherzben! 
 

Kari Hírek, Események 
 
Ha november, akkor tudomány hónapja! Kvantuminnováció, mesterséges intelligencia és villamos 
hálózatok a VIK ajánlatában: https://www.vik.bme.hu/hir/3029-a-magyar-tudomany-unnepe-
2022 

  
Tovább is tanulnál? BME nyílt nap november 25-én! https://hszi.bme.hu/programajanlo/nyilt-
nap/ 

A Schönherz Iskolaszövetkezet is támogatja a VIK 2022-es TDK konferenciáját. Ott lesznek 
személyesen is, csatlakozzatok Ti is a támogatókhoz! Bővebb infók: http://tdk.bme.hu/VIK 

Programajánló 
 
A 2012-es évfolyam találkozót tart november 25-én, pénteken 19:00-tól az FNT-ben.  
 
Laza iszogatós - beszélgetős este várható, régi BSS és SPOT videók megnézésével.  
Mindezt körülbelül 20:00-21:00 között tervezik a szervezők. Egyéb kötött program nincs.  
 
Részletekért az érintettek kövessék figyelemmel az évfolyam-levlistákat és a facebook csoportot! 
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https://www.facebook.com/events/637147511137921
https://www.vik.bme.hu/hir/3029-a-magyar-tudomany-unnepe-2022
https://www.vik.bme.hu/hir/3029-a-magyar-tudomany-unnepe-2022
https://hszi.bme.hu/programajanlo/nyilt-nap/
https://hszi.bme.hu/programajanlo/nyilt-nap/
http://tdk.bme.hu/VIK


 
 
Dezső buli ősz – megújult formában jelentkezik idén ősszel újra a várt rendezvény: 
- az előkészítés külső helyszínen történik meg 11.26-án 
- majd másnap 11.27-én a várárokban, illetve néhány szinti konyhában a rendezsők 
megsütik/főzik az esti bulira az előző nap feldolgozott malackákat. 
  
Este 20:00-tól a szokott módon kezdődik az FNT-ben a buli, mely hajnal 2-ig tart. 
 
A feldolgozásra szeretettel várják a régi dezsősöket, ők figyeljék a dezso@sch.bme.hu levlistát is, 
mert lesz külön jelentkezés!  
 
Facebook esemény és továbbbi infók: https://www.facebook.com/events/1258066828367431 
 

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! 
 
Októberben a QPA van fókuszban, pláne, ha az az 50. Hoztunk is pár képet és videót Nektek  
 

https://60.sch.bme.hu/mediatar 
 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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