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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 
 
Alumni – Old Boys Qpacsapat újra - Benéznél újra a Schönherz Qpára, de kihalóban van régi 
csapatod? Vagy már kihalt, de mégis lenne kedved eljönni a Qpára akár csak egy két programra 
benézni? Csatlakozhatsz idén is az Alumni Old Boys Qpacsapathoz! Nem baj, ha régen végeztél, 
nem ismersz már senkit a koliban, nincs karszalagod, így velünk újra jöhetsz a Qpára.  
Régi csapattársaidnak is szólj, hátha az alkalom újra összehoz titeket. Csatlakozhattok kis 
társasággal is, de ha egyedül jössz, itt akkor sem leszel egyedül, mint öreg schönherzes.  
 
Jelentkezni ezen a formon tudsz. További hírek és események a facebookon és a qpaweben. 
 
Őszi öregtalálkozók – örömmel jelezzük, hogy a sikeres őszi beköltözés után elindultak a 
rendezvének is a Házban, így hamarosan az Alumni is szervezhet öregtalálkozókat a KB 
jóváhagyásával, melyről hivatalos tájékoztatást adunk a facebook- és weboldalunkon. 
A részletek miatt keressétek fel webünket és T-1 hónapnál írjatok nekünk mindenképp! 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették 2020 
márciusban. Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először tavaly május végéig, majd  
augusztus közepéig, legutóbb pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig. A kollégiumot bár tavaly 
nyár végén megnyitották, azonban a fokozódó őszi járvány miatt novemberben ismét bezárták, 
így az elmaradt rendezvényeinket sem pótolhattuk a Házban ez idáig, melyet őszintén sajnálunk.  
A tavaly novemberi intézkedések továbbra is fennmaradnak, így a Kollégium a külsősök és az 
öregek előtt továbbra is ZÁRVA tart, ott jelenleg azok tartózkodhatnak, akik engedélyt kaptak.  
 
UPDATE – a jelenlegi információink szerint megnyílt a nyári, majd az őszi kollégium és van 
vendégfogadás a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, mely még sajnos nem jelenti az 
öregrendezvények automatikus visszatérését is a Házba, de már csak kis idő kérdése talán ez is.  

 
Kari Hírek, Események 
 
Lányok napját szervezünk középiskolás lányoknak 2021. október 21-én, részletek a 
https://www.vik.bme.hu/ oldalon.  
 
Alapításának 240.évfordulóját ünnepli a Műegyetem, az ünnepi év programjai elérhetők ide 

kattintva: https://www.bme.hu/bme240 
 
286 volt hallgatónk vette át jubileumi diplomáját szeptember 14-én, a képek elérhetők itt: 

https://foto.bme.hu/atadasok/689/ 
 
Megkezdődött a Goldmann menza bontása, melyről a linken olvashattok bővebben.  

 
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást, 
kattints a VIK Youtube csatornájára, iratkozz fel az új, hetente jelentkező VIK Weekly hírlevélre, 
vagy látogass el a kari facebook oldalra is! 
 

https://goo.gl/forms/wHZkYoNvRMLJbhzp1
https://www.facebook.com/pg/schonherz.qpa/events/
https://qpa.sch.bme.hu/
http://alumni.sch.bme.hu/oregrendezveny.html
https://www.vik.bme.hu/
https://www.bme.hu/bme240
https://foto.bme.hu/atadasok/689/
https://pestbuda.hu/cikk/20210924_elso_lepes_a_bme_innovacios_es_fejlesztesi_kozpont_epitesehez_bontjak_a_goldmann_teri_menzat?fbclid=IwAR1tht_0OvhuT_hzVQKpkWImdhL2bSj0NOgvqMU1rie_2K6fs6Bhp1MUgeQ
https://secondscr-bme.autsoft.hu/public/store
https://www.youtube.com/channel/UCSKGqtDtqvlvc_ADiRdnlLA
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b311295cd8dab0779ee3f5008&id=1d92b9ebec
https://www.facebook.com/BMEVIK


Programajánló – Ősz 
 
Kijelzővé változik a Schönherz déli oldala, avagy újra Mátrix 

Tér/idő: Online 2021.10.03., Kezdés: 19:00, további infók és esemény a facebookon. 

 
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! 
 
Szeptember a Gólya7 és az Ökörsütés időszaka QPA előtt, melyről hoztunk 1-1 videót a BSS 
jóvoltából Nektek: 
 
https://bsstudio.hu/video/golya7-2021-osszefoglalo 
 
https://bsstudio.hu/video/okorsutes-2016 

 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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