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Schönherz Alumni Hírlevél 

Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz Alumni hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális információkkal szolgálni 
arról, mi történik mostanság a Házban. 
 

Emlékek a Schönherz 55 Kollégiumi Találkozóról 

Idén február végén rendeztük meg az éves találkozót, ahova szép számmal ellátogattatok – 
köszönjük, jövőre is várunk mindenkit az alábbi kép és videó válogatásunkkal! 

 
Fényképek:  https://spot.sch.bme.hu/photo/2017/20170225_sch55/ 

Összefoglaló videó:  http://bss.sch.bme.hu/video/schonherz-55 
Kerekasztal beszélgetés:  http://bss.sch.bme.hu/video/schonherz-55-kerekasztal-beszelgetes 

(A kerekasztal beszélgetés témája idén az oktatás körül forgott. Az elmúlt években több cég is megjelent a 
piacon, akik gyors, fél-egy éves programozó tanfolyamokat kínálnak. Két vendégünkkel (Filep Szabolcs és 
P.Tóth András) azt boncolgattuk, hogy menyit érnek ezek a tanfolyamok.) 
 

Tisztújítás 2017 Tavasz 

A tavaszi Küldött Gyűlésen leköszönt Vass Bence KB elnök és csapata, és átadta a stafétát a 6 fős 
(2 régi és 4 új tagú) gárdának Fedor Zsombor vezetésével. Köszönjük az elmúlt évet, illetve jó 
munkát kívánunk a srácoknak. Ugyanezen KGY megválasztotta az Alumni új ügyvezetőjét is 
Szerencsés Dávid személyében. Szeri az SCH54 főrendezőjeként kapcsolódott be a vezetőségi 
munkába, majd az ideiglenes megbizatását követően immár SCH55 főrendezőként pályázott a 
posztra sikeresen.  
 

1% a Schönherzért  

Több mint két évtizede a Schönherz Kollégiumért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse 
a kollégium működését, a hallgatói hagyományok őrzését, valamint támogassa az itt folyó 
szakmai képzést, kulturális- és sportrendezvényeket. 
 
Arra szeretnénk kérni Téged, hogy amennyiben szíveden viseled a Schönherz Kollégium sorsát és a 
benne élők értelmiségivé válását, a befizetett adód 1%-át alapítványunk részére ajánld fel, hogy 
továbbra is elláthassuk céljainkat. 
 
Ha van ismerősöd aki szintén szívén viseli a villanykari és kollégiumi közösségi élet támogatását, 
örömmel vesszük, ha figyelmébe ajánlod az 1% felajánlását. 
 
Segítséget a felajánláshoz és adóbevalláshoz a http://sch.hu/egyszahowto címen találsz. 
 
Adószámunk: 19014465-1-43 - Köszönjük! 

Baráti üdvözlettel, 
Schönherz Alumni 
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