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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, hogy mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon.

Kollégiumi Hírek
KB tájékoztató – ahogy már tájékoztattunk Titeket, hogy a múlt havi SVIE küldöttgyűlés bizalmat
szavazott Fenyő Máté Attila csapatának, így hivatalosan is megalakult a Green Pillar KB, melynek
tagjai:
- Fenyő Máté Attila (Fenyie) Elnök
- Zámolyi Csaba Ferenc (Cshéé) Gazdasági felelős
- Bodolóczki Bálint Tibor (Body) RVT Elnök
- Csábi Dániel Botond (Főbi) Üzemeltetési felelős
A srácok harmad és főleg negyedéves hallgatók, Lovagrendes, Csillagtúrás, Qpás, Simonyis, Dezső
Bulis és EMT-s háttérrel. Fenyie a Házon belüli és kívüli kommunikációt emelte ki pályázatában,
Cshéé a gazdasági rendszerrel és a csapattal, valamint annak utánpótlásával szeretne foglalkozni.
Body az RVT és a KB közti kommunikáción javítana és ő is fontosnak látja az utánpótlás kérdést,
végül, de nem utolsó sorban Főbi pedig az Üzemeltetéssel való kommunikáció fontosságát és a
poszttal járó tapasztalatgyűjtést látja motiválónak. KB-s projekteket is terveznek, melyekről az
év során még beszámolunk Nektek, most csak bedobjuk őket: 020, ENT Iroda, Nyitott KB.
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 megnyílt a nyári kollégium és van vendégfogadás a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, mely még sajnos 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.

Kari Hírek
Gólyatábor 2021 képekben mindazoknak, akik nosztalgiázni szeretnének:

https://spot.sch.bme.hu/photo/2021/20210811_golyatabor/
VIK tanszékek is közreműködnek a nanoszálas maszkok fejlesztésében:

https://www.vik.bme.hu/hir/2832-nanoszalas-maszkok-fejlesztese-a-muegyetemen
Teljeskörű jelenléti oktatással indul a BME 2021/2022-es tanéve:

http://www.bme.hu/hirek/20210816/Tajekoztato_a_2021_2022_tanev_oszi_felevenek_rendjerol
A Kar együttműködési megállapodást kötött a Webunival az informatikai tanfolyami kínálat
bővítésére. A hetente jelentkező ingyenes webináriumokon bepillantást kaphatsz az iparág
szereplőinek jövőképébe. Regisztráció: https://webuni.hu/regisztracio

Több mint 300 általános iskolás vett részt a 2021. augusztus 23-27. között tartott 6. BME
gyerekegyetemen. A 2022-es táborban azok vehetnek részt, akik mielőbb regisztrálnak a
gyerekegyetem információs rendszerébe: http://gyerekegyetem.bme.hu/
Felvételi információk 2021 - 1111 hallgató kezdi meg tanulmányait a karon 2021
szeptemberében; felvételi pontszámok és átlagpontszámok magasak!

https://www.vik.bme.hu/hir/2818-golyainfo-2021
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 – Ősz
ELMARAD a Vári sörözés – szerettük volna idén is meghirdetni a korábbi évek hagyományteremtő
eseményét, azonban sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Fekete Holló VÉGLEG bezárt, amit őszintén
sajnálunk, ezúton is várjuk a további ikonikus helyeket Tőletek az alumni@sch.bme.hu címünkre!
Schönherz Kupa (49. SCH QPA) – a szervezés elkezdődött, a feeling kitalálása következik,
facebook oldalunkon tájékozódhattok majd az idei programról, amint az publikus lesz a QPA
weben is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is tervezzük Alumni csapat indítását – gyertek Ti is!
Tér/idő: 2021.09.25 – 10.09. További infók: qpa.sch.bme.hu | facebook.com/schonherz.qpa
Schönherz Brassch Band koncert – még nem a kollégiumban, de egy nagyon közeli sörözőben
tarja a csapat az évnyitó eseményét, ahova szeretettel vár Benneteket is!
Tér/idő: 2021.09.09 csütörtök 21h Kamra Campus (Facebook esemény és részletek itt)
Szakmai havi meetup - újra – Bevezetés a Hazelcast Platform lehetőségeibe
Tér/idő: Online 2021.09.09., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.

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,
képeket is a következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük!
Augusztus a Gólya tábor és a beköltözés ideje, melyekről hoztunk 1-1 videót a BSS jóvoltából:
https://bsstudio.hu/event/golyatabor-2015
https://bsstudio.hu/video/golya7-2011-bekoltozes

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

Írj Nekünk !

AlumniWeb | LinkedIn | Facebook

Leiratkozás a hírlevélről
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