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

Kollégiumi Hírek 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették márciusban, így 
továbbra sem mehetünk be pl. havi ülést tartani (ezért online ülésezünk havi 2 alkalommal) és az 
Alumnis eseményeket is lemondtuk előre láthatólag május végéig, melyet ezennel augusztus 
közepéig meghosszabbítunk. 
  
Mindez érinti az SCH5x-et, a Jubileumi Csillagtúrát, ill. a tavaszi félévre és a nyárra tervezett 
öregtalálkozókat is. Bízunk benne, hogy az őszi félévben részben/egészben tudjuk majd pótolni 
ezeket és ismét találkozatunk Veletek a Házban! 
 
SVIE, OBI tájékoztató - ahogy a márciusban jeleztük, a tavaszi Tisztújító Küldöttgyűlésünket 
(KGY) meghatározatlan időre elhalasztottuk. Ez azt jelenti, hogy nem történt meg a KB-s 
tisztújítás, így jelenleg a következő KGY-ig Operatív Bizottság (OBI) látja el az alapvető 
teendőket. Tagjai az új HK KHB Elnöke, illetve a régi KB két tagja, munkájukat pedig további 
tanácsadók is segítik. Legfőbb feladatuk az alapvető kommunikáció biztosítása, illetve az őszi 
visszaköltözés megszervezése. 
 
 

Kari Hírek 

 
Május 11-től maszkok szűrési hatékonyságát vizsgálja a BME-VIK Elektronikai Technológia 
Tanszéken kialakított labor, melynek működését a 177/2020.számú kormányrendelet tette 
lehetővé. 
 
A Műegyetemen megszerzett tudás időtálló lesz - erről is beszélt Charaf Hassan dékán az IT 
Business rendezvényén, melynek összefoglalója elérhető a linkre kattintva. 
 
A veszélyhelyzet miatt elmaradt a május 26-ra tervezett jubileumi diplomaátadó ünnepség, a 
jubiláló 210 hallgatót az életrajzukat tartalmazó kiadvánnyal köszöntöttük. 
 
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 ! 

 
 
Program és alkalmazás (új) ajánló – Június (COVID-19) 

 
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD. 
 
Az ipari 5G technológiáról szervezünk online konferenciát 2020 június 11-én partnereikkel.  
Tervezett program és regisztráció a linkre kattintva érhető el. 
 
Tippelj! Társasjáték a Simonyi Károly Szakkollégium ajánlásával a karantén idejére; mert játszani 
mókás, játszani jó, az ötlet pedig szuper, köszönjük a lehetőséget, hogy megoszthatjuk! 

http://www.vik.bme.hu/hir/2569-maszkok-bevizsgalasara-alkalmas-labor-a-muegyetemen
http://www.bme.hu/hirek/20200513/A_BME_biztositja_hogy_a_megszerzett_tudas_idotallo_lesz
http://www.vik.bme.hu/hir/2574-jubileumi-diplomak-2020
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
https://regisztracio.bme.hu/ipari-5g-technologia-es-a-jovo-gyara-20200611
https://tippelj.sch.bme.hu/


Schönherzes Videó Rovat (új) 
 
Ahogy az első online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítjük hírlevelünket (nem csak) a 
karantén idejére – szeretnénk kérni, hogy jelezzetek vissza Nekünk, sőt ajánljatok videókat is a 
következő szám(ok)ba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre / a facebookra küldött linkekkel! 
 
A májusi VárKlub és Új Vár Klub öregtalálkozó elmaradt ugyan, de egy régi videóval szeretnénk a 
hangulatot feleleveníteni és emlékezni picit: https://bsstudio.hu/video/ujvar-oregtalalkozo 
 
Ugyancsak egy májusi hagyományos rendezvényről készült összefoglalóval kedveskednénk Nektek, 
reméljük sokatok arcára sikerül mosolyt csalni: https://bsstudio.hu/video/evezos-nap-2013-tavasz 
 

 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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