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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 – a 2021 október végi vezetőségi- és KB ülésen sikerült véglegesíteni az
aktuális Schönherz Alumni Ügyvezetői pályázatot, amit végül a KB is egyhangúlag elfogadott és
kiírt novemberben. Sajnos a megadott határidőre jelölt nem jelentkezett, így 2022-ben újra
kiírásra fog kerülni majd a pályázat. Addig is a vezetőségi munka tovább folytatódik.
KB tájékoztató – tavaly november során lemondott a KB gazdaságis; utódját és az 5. (eddig
hiányzó) KB-st a 2021 december 1-re meghirdetett rendkívüli Küldöttgyűlés a fiatalítás jegyében
kinevezte. Ahogy ígértük, röviden Nektek is bemutatjuk az új KB-s srácokat.
Karé Bence (CsiFi): Őt bíztuk meg a Five-0, avagy REF gárda újjászervezésével. Bence aktív a
Dezső és a Schörpong körben, ill. a Lovagrendben; reméljük megtalálja számításait a csapatban.
Rózsa Dániel (Gofri): Ő lett a pénz őre és kezelője, azaz a gazdaságis. Gofri korábban HK-s
újoncként tevékenykedett és már ott is gazdaságis pozícióra akarták kijelölni, amíg a KB le nem
csapott rá. Tevékenykedett még az SCHDesignban és a Lovagrendben - jó munkát kívánunk Neki!
SCH60 jubileumi év – ahogy legutóbb 10 évvel ezelőtt, az SCH50 keretében, úgy 2022-ben is egy
jubileumi évet tartunk a Kollégiumi Önkormányzatiság 60. évére emlékezve. A programtervről
ezentúl folyamatosan tájékoztatni fogunk benneteket itt a hírlevélben és a többi felületünkön is.
COVID-19 állandó tájékoztató – rendben megnyílt az őszi kollégium és továbbra is van külsős és
körös vendégfogadás a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. Természetesen a helyzet
gyorsan megváltozhat, melyről mi is rögtön adunk tájékoztatást ezúton is Nektek.

Kari Hírek, Események
2022. február 15-ig lehet jelentkezni a VIK alap-és mesterképzéseire, köztük az első alkalommal
induló űrmérnök mesterképzésre a felvi.hu oldalon.
A VIK diplomája megnyitja a kapukat. Interjú Charaf Hassan dékánnal az UNI in and out
kiadványban: https://www.vik.bme.hu/hir/2898-a-vik-diplomaja-megnyitja-a-kapukat
A Bprof üzemmérnök-informatikus képzés kooperatív szakaszához csatlakozni szándékozó
vállalatok jelentkezését január 17-ig várjuk: https://www.vik.bme.hu/bprof
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 – Tél
Educatio oktatási szakkiállítás - 2022. január 13-15. Hungexpo A csarnok, BME-VIK stand (HF07),
vagy online – bővebb infók: http://felvi.vik.bme.hu/educatio_kiallitas/

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!
December az évzárások és visszatekintések időszaka, eme apropóból hozunk Nektek 1-1
emlékezetes videót és galériát a BSS és a SPOT jóvoltából:

https://bsstudio.hu/video/bss-2021
https://spot.sch.bme.hu/photo/2021/20211217_felevzaro_ami_amugy_szakest/
Minden kedves tagunknak egészségben, találkozásokban gazdag, békés, Boldog Új Évet Kívánunk!

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

Írj Nekünk !
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