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Schönherz Alumni Hírlevél
Kedves Barátunk!
A Schönherz Alumni hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális információkkal szolgálni arról, mi
történik mostanság a Ház körül.

SCH56 – Kollégiumi Találkozó: program és utolsó simítások
Előző számainkban fokozatosan bemutattuk az idei rendezvényt Nektek, így örömmel jelezzük, hogy
mostanra elérkeztünk a véglegesnek tűnő programhoz és elértük a webes információk teljességét is –
már csak TI hiányoztok, a rendezők és a helyszín szintén készen állnak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, jelentkezés az esemény facebook és weboldalán - gyertek!

BonsaiTeknős KB Hírek
Két KB-s nagyprojekt is útjára indult a közelmúltban, melyekről szeretnénk itt is hírt adni:
- befejezés közeli az FNT (földszinti nagyterem) felújítása: festés, fényfejlesztés
- javában zajlik az F19 (egykori földszinti büfé) újragondolását követő közöségi tér kivitelezése
Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan alakul át az FNT, illetve milyen lesz majd az F19, akkor
kövessetétek a jövőbeli képes posztokat a KB facebook oldalán, vagy gyertek el az SCH56-ra!

Kari Hírek
Hagyományteremtő jelleggel és együttműködésben a VIK Alumnival folytatódik rovatunk.

Diplomaosztós képek érkeztek és a RobonAUT galéria is elérhető immár a SPOT oldalán.
A Műegyetemen hagyomány, hogy az 50-60-65-70-75 évvel ezelőtt végzett hallgatók jubileumi arany-,
gyémánt-,vas-,rubin- és platina diplomát igényelhetnek az adott kar dékánjától. Azok, akik
jogviszonyukat a Műegyetemen kezdték meg, de más intézményben kényszerültek befejezni,
emlékoklevelet igényelhetnek. A BME VIK Dékáni Hivatala 2018 március 16-ig várja az igényeket ehhez
postán vagy e-mailben. Bővebb információk és az igényléshez szükséges dokumentumok eléhetők itt.
1953. február 13-án indult útjára a Műegyetem egykori lapja, a Jövő Mérnöke. Az újság több mint fél
évszázadot élt meg, 2004. márciusában jelent meg utóljára. Eme hosszú időn keresztül hűen számolt
be az egyetem tanulmányi, kulturális, sport és közéletének minden érdekes mozzanatáról. A régi
újságcikkekből olyan információk is megismerhetők, amelyekre vonatkozóan semmilyen más forrás
nem adhat választ. A lap online is elérhető, BME-s IP címről ingyenesen.
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást vagy
látogass el a kari facebook oldalra is: https://www.facebook.com/BMEVIK

Programajánló
Dezső Buli 2018 tavasz
A rendezők ezúttal is várnak minden volt és jelenlegi kollégistát egy kis magyaros disznótoros
estebédre. A hangulatot élő cigányzenével ifj. Vajda Gyula és zenekara biztosítja. Ne feledjétek,
előtte hagyományosan véradásra is lesz lehetőség 15 és 18 óra közt a Földszinti Nagyteremben!
Tér/idő: FNT 2018.03.05. Kapunyitás: 20 órakor, további infók a facebookon.

DevOps (szakmai) meetup a Dockertől a Kubernetesig
A szervezők szeretettel várják a rendszer és a téma iránt érdeklődőket. Az előadás során pl. kifejtésre
kerül, hogy mire kell figyelnie annak, aki ilyen területek felé szeretne orientálódni, majd
megnézhetitek, hogy pontosan mi is az a Docker, hogyan alakult ki és milyen helyzetekben, vagy
környezetekben érdemes a fejlesztéseinket microservice irányba terelni. Ezután górcső alá kerül a
Kubernetes is!
Tér/idő: BME V1 C, 2018.03.08. Kezdés: 18 órakor, további infók és jelentkezés a facebookon.
Baráti üdvözlettel,
Schönherz Alumni Vezetőség
Írj Nekünk !

AlumniWeb | LinkedIn | Facebook

Leiratkozás a hírlevélről

Copyright © 2018 Schönherz Alumni, Minden jog fenntartva.

