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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.

Rendhagyó évfolyambuli beszámoló
Ritkaság számba menő összefoglalót kaptunk a HMTE XXXXXI. (2018-as) évfolyambulijáról, melyet meg
is oszthatunk Veletek - szívből köszönjük és szeretettel ajánljuk fiatalnak és öregnek egyaránt!
A beszámoló a facebook oldalunkról is elérhető, kattintsatok ide a letöltéséhez!

KB Hírek
Május elején lecserélésre került régi VIR rendszerünk a Kir-Dev segítségével. Nevét a még régebbi
rendszerből kölcsönözte és ismét Profil és Körök (azaz PéK) elnevezéssel folytatja útját. Nekünk,
Alumni tagoknak ez az első, ám annál fontosabb lépés pl. a jövőbeni elektronikus tagnyilvántartáshoz,
hivatalos elnök- és vezetőség választáshoz. A témában igyekszünk friss hírekkel szolgálni a jövőben.
Belépés már létező, pl. SCH Accounttal: https://pek.sch.bme.hu/

Kari Hírek
A BME Villamos Energetika Tanszéke 2018-ban a jogelőd Elektrotechnika Tanszék alapításának, és a
magyarországi elektrotechnikai oktatás létrejöttének 125 éves jubileumát ünnepli. Az évforduló
kapcsán Tanszék egész évre kiterjedő rendezvénysorozattal készül, melyre szeretettel várják
öregdiákjaikat.
A jubileumi év központi eseménye a 2018. június 8.-án, pénteken megrendezésre kerülő Alumni
találkozó és konferencia, melyre az esemény honlapján keresztül lehet
regisztrálni: http://vet.bme.hu/vet125/regisztracio.html
A találkozónak a BME "A" és "V1" épülete (Budapest, XI. ker. Egry József út 18.) ad helyet. A nap
folyamán a tanszék múltját, jelenét és jövőjét bemutató konferencia mellett laborlátogatásokra, és
kötetlen hangulatú (reményeink szerint szabadtéri) találkozóra kerül sor, ahol minden öregdiák
felelevenítheti az itt töltött évekhez kapcsolódó emlékeit, és újra találkozhat barátaival,
évfolyamtársaival.
A 125 éves jubileumi programsorozattal kapcsolatos információk
a http://vet.bme.hu/vet125/ honlapon érhetők el.
A BME Villamos Energetika Tanszék és az Alumni találkozó eseménye a Facebookon is elérhető !

Programajánló
Rendhagyó (szakmai) meetup : Reactive Programozás
A szervezők szeretettel várják az aktuális téma iránt érdeklődőket az előadásra és az azt követő
kötetlen kódböngészős beszélgetésre is.
Az előadó ezúttal Szabó Barnabás lesz.
Tér/idő: Loxon Solutions, 2018.06.14. Kezdés: 18 órakor, további infók és jelentkezés a facebookon.

Baráti üdvözlettel,
Schönherz Alumni Vezetőség

Írj Nekünk !
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