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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 augusztus közepéig, jelenleg
pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig. A kollégiumot bár nyár végén megnyitották, azonban a
fokozódó őszi járvány miatt novemberben ismét bezárták, így immár NINCS remény arra, hogy
bármilyen elmaradt rendezvényt pótoljunk a Házban 2020-ban, melyet őszintén sajnálunk.

Kari Hírek
Hírlevél Archívum – immár 3. éve küldünk év végi összesítést / visszaemlékezést ilyenkor,
azonban idén ezt inkább elhagyjuk. Viszont, mivel a kari alumni oldalán tároljuk az elmúlt 3 év
többi hírlevelét is, ezért arra buzdítunk mindenkit, hogy látogasson el oda és olvasson vissza
tetszőlegesen a korábbi számokból akár a későbbiekben is – kellemes időtöltést kívánunk!
BME oktatásszervezési 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 !

Programajánló – Tél (COVID-19)
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD.

Schönherzes Videó Rovat
Köszönjük a visszajelzéseket, bátran ajánljatok további videókat a következő számokba pl. az
alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben, vagy a facebookra küldött linkekkel!
Egy kis játékra invitálunk Benneteket az alábbi Téli Táboros video kapcsán:
- mikor és hol volt az esemény? Írjátok meg nekünk, s a 10. helyes válaszolót
megajándékozzuk, ill. a nevét (ha engedi) közzé is tesszük a következő számban!
Végül egy másik, immár nosztalgikus, Mad World szilveszteri videóval búcsúztatjuk az évet:
Boldog, találkozásokban gazdag Új Évet Kívánunk!
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal
Írj Nekünk !
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