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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.  
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.  
 
Aktuális hírek, hogy a QPA rendezői nem vállalták az idei szervezést, illetve, a meghirdetett 
hagyományos Vártúrát és sörözést is lemondtuk a fokozódó járványhelyzetre való tekintettel. 
Hasonlóan jártak el a Qpica esetében is a rendezők, így bár ígéretesnek indult az őszi félév, végül 
be kellett látnunk, hogy egymás egészsége és a közös felelősségünk a tavaszi félévhez hasonlóan 
fontosabb, mint egy-egy ígéretesnek tűnő, de kockázatossá vált kültéri alkalom a találkozásra. 
 
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. 
A szeptemberi A38-as KGy eredményesen pótolta a márciusban elmaradtat, s megalapozta a 
tisztújító KGy-t, melyre október 1-én kerül sor ismét az A38 hajón, mely egyeztetésében az 
Alumni is segítette az Obi munkáját. Az új csapatot a következő hírlevélben részletesen is 
bemutatjuk.  
 

Kari Hírek 
 
Diplomaátadó ünnepség, képek - 2020. szeptember 12-én a járványügyi előírások betartásával 
szerveztük meg a 2019/2020 tanév 2. félévében végzett hallgatók számára a diplomaátadó 
ünnepséget – a képekhez kattints ide. 
 
A jubileumi diplomaátadó ünnepség pótalkalma is elmaradt sajnos a vírus miatt, így az 
okleveleket postán küldjük ki a jubilálóknak, akiket ezúton is szeretettel köszöntünk. 

 
Szólj a húgodnak! Lányok napja 2020. október 1-én - első alkalommal szervezzük meg online 
formában a középiskolás lányoknak szóló kari tájékoztató rendezvényt. Regisztráció a linken. 
Kövesd élőben az előadásokat és a kerekasztalbeszélgetést a Youtube-on! 
 
Gyászolunk! Életének 68. évében elhunyt Dr. Vajda István egyetemi tanár, a Villamos Energetika 
Tanszék egykori tanszékvezetője, akiről kollégái így búcsúztak. Emlékét mi is megőrizzük. 
 
BME oktatási tájékoztató érhető el az alábbi linken, mely folyamatosan frissül: 
http://www.bme.hu/hirek/20200722/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol 
 
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://www.facebook.com/SchonherzAlumni/posts/3581499965213383
https://www.facebook.com/events/2740301482961442/
https://www.facebook.com/events/317427486247993/
https://svie.hu/category/news/
https://spot.sch.bme.hu/photo/2020/20200912_diplomaoszto/
http://lanyoknapja.hu/program-reszletek/?pid=772
https://www.youtube.com/watch?v=LHT7t6Am6q4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WKdCAu96gR_BGjjFwft03shOLv5H-qYNDruQnxmD2MreqKqtKrbzAMXk
http://www.vik.bme.hu/hir/2634-gyaszolunk
http://www.bme.hu/hirek/20200722/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol
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 (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 miatt elmaradt őszi hagyományos eseményt idézünk fel az alábbi 5 éves videóval: 

 

https://bsstudio.hu/video/okorsutes-2015 
  
Ugyancsak egy elmaradt másik, őszi hagyományos eseményt idézünk fel az alábbi videóval: 
 

https://bsstudio.hu/video/qpa-2018-nevtura 
  
Vigyázzatok magatokra, és egymásra!  

 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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