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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, mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 
 

Legutóbb 2019-ben készült hasonló évértékelő hírlevél, s most ismét megpróbálkozunk vele.  
Íme egy kis összefoglaló, felvillantva a 2022-es év főbb eseményeit, eredményeit: 
 

Január: 5. éve küldünk közös kari és kollégiumi híreket Nektek és ismét lezajlott az Educatio kiállítás. 
 

Február: lezajlott a téli kari diplomaosztó, ahol 282 db villamosmérnöki, 428 db mérnök-
informatikus, 25 db egészségügyi mérnöki és 9 db gazdaságinformatikus oklevél került átadásra, 
illetve a RobonAUT verseny is megrendezésre került a hagyományokhoz híven. 
 

Március: bár végül elmaradt sajnos a tavaszi Dezső Buli, mindenki azon kezdett el dolgozni, hogy 
ősszel megvalósulhasson újra – örömmel jelentjük, hogy a munka sikeres volt ld. picit lentebb. 
 

Április: ismét megrendezésre került a XIX. Simonyi Konferencia, köszönet a képekért a SPOT-nak! 
 

Május: lezajlott a kari jubileumi diplomák idei átadása, ahol kari kitüntetésben részesült Sándor László 
nyugalmazott Kollégiumi Igazgató és a Schönherz Brassch Band is köszöntötte őt, illetve a jubiláló 
HMTE évfolyamot mintegy nem hivatalos nyitányaként a Schönherz 60 jubileumi évnek. 
 

Június: 10 év után ismét megrendeztük a régi-új KB-val és az NTG-vel a Juniálisch-t az SCH60 év 
jegyében, illetve ekkor került megrendezésre az idei jubileumi Csillagtúra is végül. 
 

Július: lezajlott a nyári diplomaosztó, ahol több mint 350 hallgató vehette át oklevelét – gratulálunk! 
Az új tanévben 1166 fő kezdheti meg tanulmányait a karon. 
 

Augusztus: a gólyaesemények jegyében sajnálattal konstatáltuk, hogy végleg bezárt a vári ikonikus 
hely, a Fekete Holló, ezért a vártúra kapcsáni vári sörözést idén és ott nem tudtuk sajnos megtartani. 
 

Szeptember – Október: QPA csapatot szerveztünk és beiktatásra került az új Alumni Ügyvezetőnk: 
Bandi, Kovács Hegedűs András Márton,  
ugyanakkor lemondott a KB 3 tagja is, ezért tisztújító KGy-ra is sor került hamarosan. 
 

November: a KGy megválasztotta az új KB-t Adler John David vezetésével, újra megrendezésre került 
a Gólyabál a K épületben kari támogatással, a VBK-val közösen és lezajlott az őszi Dezső Buli, melyet 
immár 2 naposan tartottak meg; az első nap az előkészületeké volt Házon kívül, vasárnap este pedig 
megrendezésre került a hagyományos disznótoros vacsora az FNT-ben megújítva & megtartva a 
hagyományokat. 
 

December: a jubileumi év zárásaként megtartottuk a Kollégiumi Találkozót a Schönherzben, ahol 
méltó módon megemlékeztünk a 60 évről; mindenkinek köszönjük a részvételt/támogatást. A képes és 
videós anyagok folyamatosan kerülnek fel a weboldalon levő médiatárba. Köszönjük a SPOT és BSS 
munkáját! 
 

Ami 2023-at illeti, az új ügyvezetővel folytatjuk tovább az érdemi munkát, a februári szénszünetet 
kihasználva pedig egy workshop keretében tervezzük meg a továbbiakat, melyről beszámolunk majd 
Nektek is. Kérünk továbbá mindenkit, hogy a jövőben már a félév(ek) elején keressetek meg minket, 
ha öregtalálkozót tartanátok a Házban, mert később nem lesz módunk segíteni, illetve nyáron nem 
lehetséges mindez - köszönjük! Végül ezúton is sikeres és boldog új évet kívánunk Nektek! 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 
Schönherz Alumni Vezetőség & BME VIK Dékáni Hivatal 
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