Schönherz és BME-VIK Alumni Hírlevél - 2020. augusztus 31.

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.
Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először május végéig, majd pedig augusztus közepéig,
jelenleg pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig.
A kollégiumot nyáron megnyitották, oda azonban szinte CSAK a kollégisták léphetnek be tanév
végéig. Mindez azt jelenti, hogy még a normál vendégfogadás sem lehetséges, rendezvényt
tartani pedig szigorúan TILOS, így NINCS immár remény arra, hogy bármilyen elmaradt
rendezvényt pótoljunk / szervezzünk a Házban az idei évben, melyet őszintén sajnálunk.
Friss hírek, hogy a QPA rendezői nem vállalták az idei szervezést, illetve, hogy lesz Vártúra, így a
hagyományos nyár végi vári sörözést is meghirdettük ehét csütörtökre, melyhez készült facebook
esemény is – várunk mindenkit szeretettel a Fekete Hollóba egy, vagy több sörre és pár jó szóra!
OBI tájékoztató – a nyár során kialakult a KB új felépítése és munkamegosztása, mely az alábbi 6
fős koncepció mentén épül fel a jövőben, s már az őszi KGY bizalmat szavazhat egy új csapatnak
(büszkék vagyunk arra, hogy az Alumni is segíteni tudott a kollégiumon kívüli helyszínkeresésben,
egyúttal köszönetünket fejezzük ki azon tagjainknak, akik körében megfuttathattuk az igényt):
 Elnök: A KB munkáját koordinálja a funkcionális területek összehangolásának érdekében,
a SVIE elnöke.
 Kollégiumi felelős: A kollégiumi irányítás funkcionális területének vezetője, a kollégiumi
ügyekért felel, a HK mandátumos képviselője és a KHB elnöke, mediátor és közvetítő a
HK és a KB között.
 Közéleti felelős: A közéleti irányítás funkcionális területének vezetője, a közéleti
ügyekért felel oly módon, hogy az RVT munkáját koordinálja, mediátor és közvetítő a
KB és az RVT között.
 Gazdasági felelős: A gazdaság funkcionális terület vezetője, a gazdálkodásért és a
gazdasági ügyekért, a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásért és
ügyintézésért felel.
 Üzemeltetési felelős: Az üzemeltetés funkcionális terület vezetője, a kollégiumi és
közéleti üzemeltetési ügyekért, az üzemeltetési és fenntartói szervezetekkel való
kapcsolattartásért és ügyintézésért felel.
 Five-0 vezető: A funkcionális területek működését és feladatainak ellátását támogató
csoport vezetője.

Kari Hírek
VIK diplomaátadó ünnepség tervezett időpontja a 2019/2020-as tanév 2. félévében végzettek
számára: 2020. szeptember 12. szombat 10 órától
VIK jubileumi diplomaátadó ünnepség – ELMARAD sajnos végül a pótalkalom is a vírus miatt.

BME oktatási tájékoztató érhető el az alábbi linken, mely folyamatosan frissül:
http://www.bme.hu/hirek/20200722/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol
Világútlevél informatikusoknak, interjú Charaf Hassan dékánnal a címlapon jelent meg a
Computerworld augusztus 19-i száma, szeretettel ajánljuk.
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 – Nyár/Ősz (COVID-19)
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD.

Schönherzes Videó Rovat
Ahogy az első tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - immár
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 - köszönjük!
A COVID tükrében sokáig kérdéses volt az idei gólyatábor, aminek a hangulatát hozzuk el eme
friss videóval a BSS jóvoltából:

https://bsstudio.hu/video/golyatabor-2020-osszefoglalo
Ugyancsak egy kedves, már őszi hagyományos eseményt idézünk fel az alábbi 5 éves videóval:

https://bsstudio.hu/video/golya7-2015-vartura
Vigyázzatok magatokra, és gyertek el a csütörtöki Vári sörözésre és túrára!
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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