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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 
 

Schönherz 60 Kollégiumi Találkozó 
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, (e hét) szombaton tartjuk a Kollégiumi Találkozót a Schönherzben; a program: 
 

17:00 Kapunyitás 
17:30 - 19:30 Történelmi kerekasztal beszélgetés a 60. év jegyében (ENT) 
19:30 Megnyitó (FNT), majd állófogadás (ENT) 
20:00 - 21:30 Üzleti kerekasztal beszélgetés a 60. év jegyében (FNT) 
21:30 - 00:30 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. 
 

Kari Hírek, Események 
 

Több mint 2000 középiskolás vett részt a BME VIK nyílt napján november 25-én. 
A felvételivel kapcsolatos infók elérhetők itt: https://felvi.vik.bme.hu/ 
  
A 2022. évi VIK TDK konferencián 131 hallgató 120 dolgozattal vett részt, ez növekedés az előző 
évhez képest. A TDKávét a Schönherz biztosította! 
 

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! 
 

Novemberben a Gólyabál és a Simonyi szülinap vannak fókuszban, íme pár kép és video: 
 

https://spot.sch.bme.hu/photo/2022/20221104_golyabal/ 
 

https://bsstudio.hu/video/19-simonyi-szuletesnapi-video 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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