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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.

Kollégiumi Hírek
Megújul a Vörös Kakas Fogadó – Reméljük sokatok emlékszik még arra a „kajás körre”, ami
vasárnap este vállalkozott arra, hogy melegszendviccsel és jó hangulattal lássa el a kollégistákat!
A hétvégék, ahogy az évek is gyorsan szaladnak, így a kör is megújul: nyitottak már pult nélkül,
az ENT-ben, vagy épp spontán a 16. konyhában, de próbálkoztak Kakas2 néven csütörtökön is.
A szendvicsek mellé manapság sörpong és kocsmakvíz is dukál és ez csak a kezdet. Most itt a
lehetőség, hogy az egykori kollégisták, azaz Ti is beleszóljatok abba, hogy pl. mi volna az, ami
miatt olykor visszalátogatnátok? Ha van pár percetek és érdekel még a kör sorsa, töltsétek ki az
alábbi formot – köszönjük a rendezők nevében is : https://forms.gle/opL1zo2v6HjQQwfRA

Kari Hírek, Események
Kilövésre kész a SMOG-P, a műegyetem legújabb műholdja – November 29-én (holnap) délelőtt
az új-zélandi Mahia-félszigeten található 1-es indítóhelyről startol el a Műegyetemi fejlesztésű
SMOG-P (a SMOG-1 előfutára) és a magánfinanszírozású ATL-1. Az Alba Orbital tárolójából a
Rocket Lab felbocsátó cég Electron típusú rakétájának segítségével állítják pályára őket. A SMOGP műhold egy egység PocketQube (1PQ) méretű 5x5x5 cm-es pikoműhold, a csapat bevonásával
kifejlesztett magyar ATL-1 mérete 5x5x10 cm (2 PQ). A SMOG-P világelső lehet, mivel mostanáig
nincs sikeres 1 PQ méretű műholdmisszió. Bővebb infók érdekességek a SMOG-1 facebook oldalán.
Űrmérnök MSc szak alapításáról dönött a VIK Kari Tanács november 26-ai ülése. A szakalapítási
kérelmet a BME Szánátusának és a Magyar Akkreditációs Bizottságnak is jóvá kell hagynia.
Jubileumi diplomák igénylése - 2020. március 13-ig igényelhetnek jubileumi diplomát azok a
hallgatóink, akik 50-60-65-70 éve végeztek karunkon! Tudnivalók és az igénylés menete a
http://www.vik.bme.hu/alumni/ oldalon olvasható.
BME és VIK nyílt nap - 2019. november 29-én ismét kitárja kapuit a Műegyetem.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, további információk és jelentkezés a
https://hszi.bme.hu/programajanlo/nyilt-nap/ oldalon, a kari tájékoztató élő

közvetítése pedig a https://youtu.be/unvIbJLCE4Q linkre kattintva érhető majd el.
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást,
kattints a VIK Youtube csatornájára, vagy látogass el a kari facebook oldalra is !

Programajánló - December
Szakmai meetup - REST vs. GraphQL, Előadó: Németh Ádám
Tér/idő: BME V1 C, 2019.12.12., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !
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