
 

 

 

 

 

 

Hírlevél 
 

 

Tisztelt Kollégisták! 
 

 

1) Tűzjelző hálózat kiépítése 

Mint korábban jeleztük, megkezdődött a kollégium épületében a tűzjelző hálózat kiépítése. Egy hét múlva, 

de talán már akár szombaton a lakószobákban is megkezdik a kábelcsövek kiépítését. Ezért minden 

szobalakó, aki hazautazik a tavaszi szünetre, pakolja be a szekrényébe vagy vigye haza az értéket képviselő 

dolgait (laptop, óra, ékszer stb.) Ugyan lesz egy felügyelet, de csak a területre, minden szobára nem. Sajnos, 

ettől jobb időszak nem lenne a négy hónapos munka során. Arra készüljön mindenki, hogy március 14-22. 

(8.00-18.00) között munkálatokat végeznek majd a szobákban. Háromszor (ezek különböző időpontok 

lesznek) kell majd szerelni a szakembereknek! Hogy melyik szobába mikor mennek, lehetetlen előre közölni. 

Kérjük a türelmüket, s megértő hozzáállásukkal segítsék a munkálatok gördülékenységét!  

 

Itt jeleznénk ismét, hogy ígéretünkhöz híven a tavaszi szünet és a zh-hét időszakában a földszinti társalgót 

tanulóként lehet használni a nap 24 órájában. A portán le kell adni a belépőt, aki használni kívánja a 

helyiséget- ennyi az adminisztrációs kötelezettség. 

 

2) Belépőkártya pótlása 

Korábbi hírlevelükben is foglalkoztunk az elvesztett belépőkártyákkal, az azzal járó kötelezettségekkel. 

Szeretnénk jelezni, hogy az elvesztést követően, bejelentési kötelezettség mellett 48 óráig lehet kártya nélkül 

közlekedni. Ennek elmulasztása, figyelmen kívül hagyása következményekkel jár. 

 

3) Ismét: a hivatalos információs felületünk… 

Újra felhívjuk a figyelmüket, hogy a hivatalos „szócsövünk” a honlap. Itt szinte minden szabályzatot, utasítást, 

friss hírt megtalálnak. Kérjük, ismerkedjenek vele, s használják is a kollégiummal kapcsolatos információk, 

szabályzatok, űrlapok megszerzéséhez! www.bagolyvarkoli.eu  Még mindig sokan írnak e-mailt olyanra 

kérdezve, ami egyébként a honlapon megtalálható. Mint ígértük, bevezettük a „Neptun üzenet” csatornát 

is, remélve, hatékonyabbá válik az információáramlás. 

 

4) Lakószobák takarítása – ismételt figyelemfelhívás! 

Az ütemezést a korábban az FB-csoportban közzétett táblázatban találják. Ehhez szíveskedjenek igazodni 

majd! A takarítást a továbbiakban is az óvintézkedések miatt nyitott ajtónál és ablaknál végzi a személyzet! 

 

5) Internet 

Internetes (wifi) jellegű gondjaikkal, kérjük, hogy továbbra is az informatikus kollégákat keressék a következő 

címen: informatika.pszk@uni-bge.hu  

Amennyiben ott nem kerül megoldásra a probléma, kérjük, csak akkor jelezzék nekünk is! 
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1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

Telefon: (+36-1) 469-6679 

www.bagolyvarkoli.eu 

6) Tavaszi programok 

A tavaszra tervezett programok, melyet a KOB március-április hónapban szeretett volna megvalósítani, a 

Kar (Egyetem) koronavírussal kapcsolatos ajánlásait figyelembe véve, elnapolta egy időre. Bár a Bizottság a 

kollégiumi rendezvények kapcsán, az Alapítvány megszűnését követően azt sem tartotta biztosítottnak, 

hogy ezek a programok a tervezett módon lesznek finanszírozhatók, továbbá az utóbbi években a hallgatói 

igényt sem tartotta megnyugtatónak. Mindezen tényezőktől függetlenül továbbra is szándékában áll 

néhány program megvalósítása, már csak az időpont a kérdéses.  

Egy programot viszont, a neten keresztül zajló, élő közvetítéses fórumot szeretné a testület és a kollégium 

vezetése a zh-hét után megszervezni. 

 

 

7) Csótányírtás 

A negyedéves megelőző jellegű csótány”irtás”-ra 2020. március 16-án (hétfő) 8.30 órától kerül sor. Kérjük, 

tegyék szabaddá és főként tisztává a mosdó alatti területeket! 

 

8) Koronavírus tájékoztatás 

Kérjük önöket, figyeljék minden nap az Egyetem honlapján megjelenő koronavírus információkat, s tartsák 

be a kéréseket, intelmeket! https://uni-bge.hu/hirek/tajekoztato_a_koronavirusrol  

 

 

 

Budapest, 2020. március 09. 

 

 

Köszönöm a figyelmüket és segítő hozzáállásukat! 

 

  a Kollégium vezetése nevében: 

 

         Bálint Imre sk. 

        kollégiumvezető 
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