
 

 

 

 

 

Hírlevél 

 
Kedves Kollégisták! 

 

Kérjük Önöket, figyelmesen olvassák el hírlevelünket, melyben számos hasznos információt kívánunk 

megosztani önökkel. Vegyék komolyan, elkerülve ezzel a tájékozatlanságot, mely fölösleges konfliktusokat 

eredményez! 

  

 1. Őszi szünet – felújítási munkálatok 

 Mint már korábban is utaltunk rá, a nyári felújítási munkálatok októberig folytatódnak, kiemelt időszak az 

őszi szünet. Kérjük önöket, hogy aki teheti, otthon próbáljon meg készülni, mert ez az időszak kicsit 

hangosabb lesz a megszokottnál. Hogy lehetett volna-e máskor csinálni? Igen, a tanítási időszak alatt, 

amikor nem igazán választhatták volna opcióként az otthon tanulást. Az 5. emeleti tanuló és az emeleti 

szeméttárolók lesznek főként helyszínek és a zuhanyzók légtechnikái. Ez azt jelenti, hogy csak egy részét 

lehet majd ezeknek helyiségeknek használni! 

 Köszönjük a megértést! 

  

 2. Széplak Szemle 

http://bagolyvarkoli.eu/szeplak-szemle/  

Gratulálunk a kiválóknak és 2. helyezetteknek is, ám ezt nem mondhatjuk el a leggyengébbekről. 

 

 3. KOB-választás 

Sikeresnek mondható a KOB-választás, hisz érvényes volt. Összesen 191 kollégista ment el szavazni.  

A Kollégiumi Bizottságot október 5-étől a következő tagok alkotják:  

Csele Brigitta, Fatalin Viktória, Kallai Michael, Türk Boglárka – régebbi tagok  

Gerencsér Klaudia, Sallai Friderika, Tóth Bence, Ujfalusi Alexandra – új tagok  

Jó munkát kívánunk! 

 

 

4. Szállásdíj/kollégiumi díj fizetés 

A “nem kollégista” státuszban elszállásolt hallgatók, vendégek fizetési kötelezettsége október 5-e, ahogy 

a kollégiumi díjaké is! Ne feledkezzenek meg a pontos fizetésről! 

Kérjük, ha valakinek gondja van a kiírással, először jelezze a titkárságon, s a tisztázás után fizessen csak! 

 

 5. Vendégfogadás a kollégiumban 

Kérjük, ne feledkezzenek meg és tanulmányozzák át a Házirend „Látogatás, vendégfogadás” szakaszát, s  

ezt, tartsák is be! A lényeget a liftek fölött elhelyezett figyelmeztető táblák is jelzik!  

Múltkor is megjelent ez a szakasz, de még mindig sokan megszegik. Kérjük, ne keressék a határokat, mert 

a szabály ez, s kár ujjat húzni vele.  

 

 6. Wifi és netszolgáltatás 

 Sajnos még mindig sok probléma van a netszolgáltatással akár vezetékes, akár wifi. Kollégáink azon 

dolgoznak, hogy mielőbb rendeződjön a probléma. Ezen gondokat viszont jelezzék a szokásos mail címen: 

informatika.pszk@uni-bge.hu  

http://bagolyvarkoli.eu/szeplak-szemle/
mailto:informatika.pszk@uni-bge.hu


1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

Telefon: (+36-1) 469-6679 

Fax: (+36-1) 469-6642 

www.bagolyvarkoli.eu 

 

Tisztelettel kérem szíves együttműködésüket, segítsék, hogy minél jobb legyen minden itt lakónak! 

  

Budapest, 2016. október 04. 

  

                                                   a kollégium vezetése nevében:  

  

                                         Bálint Imre s.k. 

                                          kollégiumvezető 


