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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
Alumni archívumot indítunk
Az elmúlt időszakban több megkeresést kaptunk, hogy privát archív anyagokat biztosítanátok
számunkra, melyeket nagy örömmel fogadtunk. Megvizsgáltuk annak a módját, hogy miként
tudnánk ezeket fogadni, hogy aztán pl. VIK70/SCH60 apropóból esetleg be is mutassuk őket.
Örömmel jelentjük, hogy a Simonyi Károly Szakkollégiummal együttműködve az alábbi e-mail
címre várjuk jelentkezéseiteket: archivum.schalumni@simonyi.bme.hu
Jelenleg főleg képeket, dokumentumokat, videókat és zenei fájlokat várunk ide digitális
formátumokban (amennyiben mindez még digitalizálatlan formában áll rendelkezésre, a jelzést
akkor is szívesen vesszük, hogy lássuk az efféle igényeket, ám erre külön projektet szeretnénk
indítani). Örömmel fogadunk kollégiumi és kari eseményekről készült anyagokat is a fenti címen.
Fontosnak tartjuk mindenkinek ezúton is elmondani, hogy a szükséges szabályzatokig és
weboldalunk fejlesztéséig publikálást nem tudunk vállalni, ahhoz türelmeteket kérjük!
Kérdéseiteket, javaslataitokat örömmel vesszük az alumni@sch.bme.hu általános e-mail
címünkön, illetve további részletekért keressétek facebook oldalunkat.
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 csak azok tartózkodhatnak, akik arra engedélyt
kaptak. Amint ez a helyzet változik, rögtön hírt adunk róla a hírlevélben, vagy a facebookon.

Kari Hírek
Március 25.én megkezdte küldetését a SMOG-1, a BME VIK-en készült 4. kisműhold.
http://www.vik.bme.hu/hir/2759-megkezdte-kuldeteset-a-smog-1
Elektronikus változatban már olvasható a VIK Magazin 2021 kiadvány, melyben 1-1 tanszéki
sikertörténet mellett a kar új kezdeményezéseiről és hallgatói közösségeiről olvashatsz.
http://www.vik.bme.hu/hir/2754-bme-vik-egyetemi-magazin-2021
Mérnöklányok a családban címmel felhívást tett közzé a BME, melyre középiskolások írásait
várjuk azokról a beszélgetésekről, melyek mérnök édesanyjuk vagy nagymamájuk életútjáról
szólnak. http://www.vik.bme.hu/hir/2753-mernoklanyok-a-csaladban
BME oktatásszervezési tájékoztató érhető el a linken, mely folyamatosan frissül.

Volt egyszer egy V2 – várjuk az épülettel kapcsolatos visszaemlékezéseket, fotókat a készülő
búcsúvideóhoz. http://www.vik.bme.hu/hir/2755-volt-egyszer-egy-v2
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 (COVID-19)
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN jelenléti Kari és Kollégiumi rendezvény
ELMARAD.
2021. április 14. 12:00 - Online Simonyi Konferencia – kövessétek Ti is élőben idén is!

Schönherzes Videó Rovat
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza Nekünk 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!
A március hagyományosan a tavaszi Dezső Bulival veszi kezdetét, ami sajnos idén elmaradt;
voltak szerencsére olyan idők, mikor még megvalósulhatott, melyről egy 2010-es videót hoztunk
el Nektek a BSS jóvoltából, mellyel egyúttal az elhunyt ifj. Vajda Gyula prímásra is emlékezünk.
Másik videónk pedig az éves Kollégiumi Találkozónkról készült, amit SCH55-ként ismerhettek;
bízunk benne, hogy ha a tavaszi félévben még nem is, később ismét tarthatunk hasonlót!
Mindenkinek Áldott, szép húsvétot kívánunk, vigyázzatok magatokra!

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

Írj Nekünk !
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