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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 indítottunk
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
Fontosnak tartjuk mindenkinek ismételten 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.
KB tájékoztató - szeretnénk tájékoztatni Titeket is arról, hogy a KB három tagja, Nánási Norbert
– elnök, Török Ambrus – Five-0 vezető, Zelenyánszki Dorottya – kollégiumi felelős, lemondott.
Emiatt megszűnik a KB, és a tavalyi évhez hasonlóan Operatív Bizottság (OBi) veszi át a helyét. A
további fejleményekről folyamatosan tájékoztatunk Bennetek a következő hírlevelekben.

Kari Hírek
Egy hónapja az űrben – hibátlanul működik a SMOG-1 kisműhold.
Taroltak a VIK hallgatói az 35. OTDK informatikai szekciójában – gratulálunk!
MI a VIK-en – megjelent a 2021. évi kari magazin, fókuszban a közösségek és a tanszéki
kutatások és a végére egy kis Schönherz - hagyományok, VIKAfter, Alumni – szeretettel ajánljuk.
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.

Schönherzes Videó 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!
Ahogy áprilisban szokás, a szakkolisok Simonyi Konferenciát rendeznek; idén sem volt ez
másként, az eseményt kizárólag online tartották meg, s innét hoztuk el Nektek egyik tagunk
előadását, itt pedig a többit is eléritek a BSS jóvoltából, ha lemaradtatok volna az eseményről:
https://bsstudio.hu/video/simonyi-konferencia-2021-millitol-a-petaig-az-uj-urkorszak-tavkozlesikihivasai
Másik videónk pedig az áprilisi hagyományos kollégiumi eseményről készült, ami idén lenne 51
éves; fogadjátok szeretettel a 2000-es évek egyik emlékezetes CST-jét:
https://bsstudio.hu/video/csillagtura-2004

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

Írj Nekünk !
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