Schönherz Alumni Hírlevél - 2018. augusztus 30.

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

Vártúra és vári sörözés – MA (emlékeztető)
Rendhagyó kezdeményezésként a Lovagrenddel közösen „Vártúrára” hívjuk kedves nosztalgiázni
vágyó tagjainkat akár családjukkal, barátaikkal együtt, hogy pl. így felelevenítsék újra a Vári
diákéveket. Az esemény MA lesz a Gólyahét keretében, a tervek szerint 13:00 és 20:00 között.
Az útvonal a Schönherztől indul, majd a Petőfi hídon át a méltán híres Közgáz Egyetemet érintve
a Váci utcán át jut el az Erzsébet hídon vissza Budára, majd sorra veszi a hagyományos vári
helyszíneket, mint pl. a Hadik szobor, vagy a vári kollégium épülete és a Fekete Holló.
Becsatlakozni szinte bármikor lehetséges, ám nehéz megmondani, hogy mikor/hol érdemes – sok
éves tapasztalatból azért elmondhatjuk, hogy szinte lehetetlen nem észre venni akkora tömeget
akkortájt a belvárosban. Tehát csak bíztatni tudunk mindenkit, hogy jó idő - és persze kedv esetén jöjjön el és csatlakozzon a túrához, vagy az utána meghírdetett Alumni nyárzáró sörözésre
20:00 órától a Fekete Hollóba!
További infók és a sörözős esemény a facebookon !

Kollégiumi Hírek
Innováció, fejlesztések-karbantartások a KB & a REF-es gárda (Schönherz Five-0) jóvoltából:
- a tanulókban sikerült egy teljes falszélességű okosfalat (írható, whiteboard jellegű fal)
létrehozni. Kísérleti jelleggel a 16, 13, 7, 4-dik szinteken. A hónap végén lesznek
használhatóak, kíváncsian várjuk a tapasztalatokat, reméljük hasznos lesz a fejlesztés.
- mosókonyha rendbetétele is folyik, elkészült egy mosókonyha etikett is, ami minden
szárítógéppel és/vagy mosógéppel ellátott szintre kikerült még a gólyák érkezése előtt. A
mosókonyha korábbi eszközeit (pl. rekeszek) szeptember elején pótoljuk, fejlesztjük.

Kari Hírek
A 2018/19-es tanévben 1231 gólya kezdi meg tanulmányait a karon. Örömmel jelentjük, hogy
mérnökinformatikus BSc alapszakon több mint 15%, üzemmérnök-informatikus BProf alapszakon
meghaladja a 14 %-ot, villamosmérnöki BSc alapszakon pedig 9% a női hallgatók aránya.
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
Qpa - A tavalyi sikeres Alumni Csapat szeveződés és indulás után az idei rendezőkkel egyeztetve
már előre jelezzük, hogy az idei SCH-QPA főbb paraméterei várhatóan a következők.
A Qpa időpontja: szeptember 14-29., a főbb események várható dátumai:
•

Nevtúra szeptember 14. péntek! este (új)

•

Mátrix és SKEBU szeptember 23. vasárnap este

•

Vidéki Nap szeptember 28. péntek

•

Hajtás, sörváltó döntők, eredményhirdetés és SKUBU: szeptember 29. szombat

Ha szeretnél részt venni az Old Boys Alumni qpacsapatban, vagy csak benéznél a Qpa egyes
programjaira, ezen a formon jelezd nekünk: https://goo.gl/forms/wHZkYoNvRMLJbhzp1
További infók (hamarosan) : http://alumni.sch.bme.hu/qpacsapat.html

Klubdélután - Végzett és aktív egészségügyi mérnökök klubdélutánjára várjuk a jelentkezéseket
Tér/idő: 2018. szeptember 13. csütörtök 16.00 óra., helyszín: létszámfüggően alakul ki
További infók és jelentkezés: http://www.vik.bme.hu/egeszseg
II. IT megmérettetés - Másodjára rendezzük meg Magyarország legnagyobb online IT versenyét: a
szakmailag továbbfejlesztett megmérettetésben idén már 24 kategóriában, még több partnerrel,
még sokszínűbb nyereményekért indulhatsz kb. 2 hét múlva. Döntő várhatóan decemberben lesz a
BME-n. További infók és jelentkezés: https://megmerettetes.ithon.info/
Szakmai meetupok – szeptember
1., Java 11 újdonságai
Tér/idő: BME V1 C, 2018.09.13., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.
2., Tiszta architektúra
Tér/idő: BME V1 C, 2018.09.27., Kezdés: 18:00, további infók és jelentkezés a facebookon.

Kutatók éjszakája - Szeptember 28-án Kutatók éjszakája a Műegyetemen is, keresd a
programajánlót a folyamatosan frissülő http://kutatokejszakaja.hu oldalon.
PPP10 – avagy 10 éve újult meg a Kollégium, melynek apropóján a KB és az Alumni egy fiatalok
(PPP utáni) és öregek (PPP elötti) számára KÖZÖS esemény szervezését tervezi. SAVE the DATE:
2018.11.30. Részletek az őszi hírlevelekben és a facebookon várhatók – tervezzétek be és
gyertek, sőt ha őszi évfolyam találkozót szerveznétek, NE habozzatok, írjatok nekünk!

Baráti üdvözlettel,
Schönherz Alumni Vezetőség

Írj Nekünk !
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