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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
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.
A KB januárban támogatta a jubileumi év szervezését, melynek 2 általunk szervezett eseménye
várható, melyről röviden tájékoztatunk Bennetek, miután meglátogattuk az NTG&RVT üléseket is:
- Juniálisch: családi nap a Kollégium körül, Iván nap körülre (június vége) időzítve
- SCH60: az éves Kollégiumi Öregtalálkozó október végére/november elejére időzítve
UPDATE: Megszületett a Juniálisch pontos dátuma (save the date): 2022.06.18. szombat
Jótékonyság – a Schönherz szabad és a COVID miatt félretett férőhelyeit (karantén szobákat) az
Ukrajnából menekült külföldi cserediákoknak ajánlotta fel a közélet márciusban, akiknek
segélycsomag osztást is szerveztek az önkéntes kollégisták. Ezúton is büszkék vagyunk rájuk,
hiszen amit tettek, azzal jó példát mutattak a többi BME-s kollégiumnak is picit megidézve az
egykori, már-már elfeledett kollégiumi mozgalmat.
Iskolaszövetkezet Alumni – a hónap során több tagunktól is jelzést kaptunk, hogy Schönherz
Alumni feladóval kapott elektronikus levelet egy másik öregdiák csoport indulásáról. Felvettük a
kapcsolatot a Schönherz Iskolaszövetkezettel, akik jelezték, hogy öregdiákjai körében elkezdtek
egy iskolaszövetkezeti közösséget építeni (SCH-IT) és valóban van átfedés az Iskolaszövetkezeti
öregdiákok és a Schönherz Alumni között. Segíteni szeretnék volt munkavállalóik karrierútjukat a
továbbiakban is, de ez nem azonos kollégiumi alumnival. Félreértések elkerülése érdekében
változtattak a feladón (oregdiak@schonherz.hu), így egyértelműen elkülöníthető lesz a két
szervezet a jövőben.
Amennyiben érdekel benneteket az első körben kiajánlott Jelöltmenedzsment szolgáltatásuk itt
tudtok részletesebben olvasni róla: https://humanserviceshungary.hu/munkavallaloknak/
COVID-19 állandó tájékoztató – rendben megnyílt a tavaszi 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
A VIK oktatóinak közreműködésével készülnek a Webuni online oktatási tanfolyamai, tekintsd
meg a képzési naptárt: https://webuni.hu/
Már elérhetők a februári diplomaátadó képei a SPOT oldalán:
https://spot.sch.bme.hu/photo/2022/20220225_diplomaoszto/
Március 31-én 10 hallgató vette át a KIT és a BME VIK közös villamosmérnök képzésének első
kettős diplomáit. Gratulálunk! https://www.facebook.com/BMEVIK

Mindenkire jut egy jegyzet! A vásár folytatódik a könyvtárban!
https://www.vik.bme.hu/hir/2920-mindenkire-jut-egy-jegyzet
Fiatal fejlesztők is jelentkezhetnek a Linux Hyperledger ösztöndíjára, melynek egyik mentora a
MIT. https://www.vik.bme.hu/hir/2936-linux-hyperledger-osztondij-2022-nyar
Lányok napját szervezünk április 28-án! Ha van középiskolás ismerősöd, hívjad!
https://www.vik.bme.hu/esemenyek/834/

Programajánló – Tavasz
Gyertek idén is Simonyi Konferenciára!
Tér/Idő: 2022.04.27. szerda 12:00, helyszín: BME I épület (Magyar Tudósok körútja 2.)

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!
10 éve az alábbi eseménnyel nyitottuk meg a jubileumi évet, és ilyen volt a Dezső Buli, ugye
emlékeztek Ti is?
https://bsstudio.hu/video/schonherz50-bal-osszefoglalo

https://bsstudio.hu/video/dezso-buli-2012-tavasz
Baráti üdvözlettel és tisztelettel,
Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal

Írj Nekünk !
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