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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
Hírlevelek rendhagyó küldése ismét – nem várt technikai probléma miatt sajnos az áprilisi
hírlevelünket sem tudtuk kiküldeni, ezért azt a kari Alumni hírlevél archívumából tudjátok
elolvasni, ahol az elmúlt 3 év is megtalálható. A mostani szám pedig dupla szám, reméljük a
nyáron/ősszel több hibába már nem futunk és ismét havonta tudunk informálni Benneteket!
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették 2020
márciusban. Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először tavaly május végéig, majd
augusztus közepéig, legutóbb pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig. A kollégiumot bár tavaly
nyár végén megnyitották, azonban a fokozódó őszi járvány miatt novemberben ismét bezárták,
így az elmaradt rendezvényeinket sem pótolhattuk a Házban ez idáig, melyet őszintén sajnálunk.
A tavaly novemberi intézkedések továbbra is fennmaradnak, így a Kollégium a külsősök és az
öregek előtt továbbra is ZÁRVA tart, ott jelenleg azok tartózkodhatnak, akik engedélyt kaptak.
UPDATE – a jelenlegi információink szerint hamarosan elkezdődhet a nyári kollégiumi beköltözés
és vendégfogadás a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, mely még nem jelenti a(z
öreg) rendezvények automatikus visszatérését is a Házba. Amint ez a helyzet változik, rögtön hírt
adunk róla a hírlevélben, vagy a facebookon, hiszen mi is nagyon várjuk már az őszi nyitást.
KB tájékoztató - szeretnénk tájékoztatni Titeket is arról, hogy a KB három tagja, Nánási Norbert
– elnök, Török Ambrus – Five-0 vezető, Zelenyánszki Dorottya – kollégiumi felelős, áprilisban
lemondott. Emiatt megszűnt a KB, és a tavalyi évhez hasonlóan májustól Operatív Bizottság (OBii)
működik a Házban.
UPDATE – júniusban KHB választáson egy új csapat kapott bizalmat a kollégistáktól, melynek
következtében az Obii júliusban befejezi működését és SVIE Elnökségi választást is tartanak a
Házban a közélet nyári újraindítását segítendő. Amennyiben a választás eredményes, Nektek is
beszámolunk majd az új KB-ról, hiszen 2007 óta így hívjuk a KHB Elnöke ÉS a SVIE Elnök által
felállított 5 vagy 6 fős csapatot.

Kari Hírek
Július 1-től Czigány Tibor a BME új rektora, céljairól így fogalmaz – gratulálunk a kinevezéshez!
3 hónapja hibátlanul működik a SMOG-1, a BME VIK munkatársai által készített 4. kisműhold.
Júniusban végeznek a 2018-ban indult új szak, a BProf üzemmérnök-informatikus képzés első
hallgatói; jelenléti diplomaátadó ünnepséget tartunk július 23-án a februárban végzettek
számára is: http://www.vik.bme.hu/esemenyek/734/
MI a tanszékeken – a június 15-16-án, a Q épületben tartott bemutató összefoglalója elérhető itt.
BME oktatásszervezési tájékoztató érhető el a linken, mely folyamatosan frissül.

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 – Tavasz/Nyár (COVID-19)
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN jelenléti Kari és Kollégiumi rendezvény
ELMARAD. Ahogy jeleztük, az első nyári jelenléti esemény a kari diplomaosztó lesz, majd pedig a
Gólya eseményekkel veszi kezdetét a félév nyár végétől a jelenlegi tervek szerint.

Schönherzes Videó / Képek Rovat
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza róla, sőt bátran ajánljatok videókat is a
következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük!
Május a diplomaleadás és védések hónapja, melyhez szorosan kapcsolódik egy szép kari
hagyomány, melyről most kivételesen SPOT képeket hoztunk el Nektek – a friss képeket a
facebook oldalunkon fogjuk megosztani, hiszen a hagyomány idén sem maradhat el:
https://spot.sch.bme.hu/photo/2017/20170613_revetlenites/
Júniusban tartja immár hagyományosan a VET tanszék az Alumni találkozóját, melyről egy
korábbi találkozó képeivel emlékezünk meg:
https://spot.sch.bme.hu/photo/2019/20190614_vet_alumni_talalkozo/

Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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