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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
Ügyvezető Pályázat – az október végi vezetőségi- és KB ülésen sikerült véglegesíteni az aktuális
Schönherz Alumni Ügyvezetői pályázatot, amit végül nagy örömünkre a KB is egyhangúlag
elfogadott. Így semmi akadálya annak, hogy november elején a KB / SVIE oldalon is megjelenjen.
Reméljük, hogy hamarosan további fejleményekről is beszámolhatunk Nektek!
Őszi öregtalálkozók – örömmel jelezzük, hogy a sikeres őszi beköltözés után elindultak a
rendezvének is a Házban és a KB októberi döntésének értelmében mi is szervezhetünk
öregtalálkozókat az aktuális Covid-19 szabályok betartásával, eseti igény esetén.
Kérünk ezúton is mindenkit, hogy aki még 2021-ben ilyesmin gondolkodik, november KÖZEPÉIG
jelezze nekünk az oregtalalkozo@sch.bme.hu címünkre! Köszönjük.
COVID-19 állandó tájékoztató – a jelenlegi információink szerint megnyílt az őszi kollégium és
immár van külsős és körös vendégfogadás a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára.
Természetesen a helyzet gyorsan változhat, melyről mi is folyamatosan adunk tájékoztatást.

Kari Hírek, Események
Világszinten is egyedülálló szabadulószoba nyílt a karon az Informatika épület könyvtárában.
Hamarosan kipróbálható is lesz, részletek itt: https://www.vik.bme.hu/hir/2865-ki-jut-ki-a-cisco-

muegyetemi-szabaduloszobajabol
TDK konferencia 2021. november 16-án – a járványhelyzettől függően jelenlétben vagy online.

http://tdk.bme.hu/vik
2021. november 2-tól a BME zárt helyiségeiben kötelező a maszkviselés. Oltás-Higiénia-Maszk.

https://www.vik.bme.hu/hir/2540-bme-es-vik-tajekoztato-a-koronavirus-jarvany-munka--esoktatasszervezesi-kovetkezmenyeirol-20210902
Űrhajósok élőben és üveg mögött - 2021. november 3-án 13.30-kor űrrelikviák kiállítása
tekinthető meg az I épület aulájában; ezzel párhuzamosan pedig űrhajósok adnak elő.

https://www.vik.bme.hu/hir/2866-bme-urnapok-2021
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
Simonyi Szakmai Hét – Szakmai Est, Mini Konferencia, Születésnap
Tér/idő: SCH-FNT 2021.11.08-12., További infók és esemény a facebookon.

HA5KFU öregtalálkozó és vacsora
A rendezők szeretettel várnak mindenkit, aki valaha a rádióklub tagja vagy újonca volt.
Tér/idő: SCH-ENT 2021.11.19. Jelentkezés és infók: https://ha5kfu.hu/oregvacsi2021

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!
Október a Gólyabál és a Dezső Buli időszaka QPA után, melyekről hoztunk 1-1 videót a BSS
jóvoltából Nektek:

https://bsstudio.hu/video/golyabal-2016-feeling
https://bsstudio.hu/video/dezso-buli-2011-osz
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !

AlumniWeb | LinkedIn | Facebook

Leiratkozás a hírlevélről
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