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2018 kora őszén hallgatóink az MH Hadikikötőben vendégeskedtek. A 10. és 12. osztályosok, kísérő
tanáraikkal együtt testközelből megnézhették azokat a speciális eszközöket, amelyeket a tűzszerész
katonák használnak mentesítési feladataikhoz. Így láthattak videoendoszkópot, horogkötélkészletet,
nehéz-tűzszerészruhát, aknamentesítő öltözetet, tűzszerész robotokat, fémkeresőt, manipulátorkart.
Felmerült kérdéseikre szívesen válaszolt Kovács Dávid főhadnagy, századparancsnok. Nagy Rajmund
hadnagytól pedig információkat kaptak az aknamentesítő hajók feladatáról. A pályaorientációs nap
befejezéseként az ezred Robbanóanyag-kereső Kutyás Műveleti Századának katonái - Köbli Tamás
hadnagy, megbízott századparancsnok vezetésével - a kutyavezetők és a keresőkutyák közös képzését
szemléltették, és bemutatták az elrejtett robbanóanyag keresésének mikéntjét.
2018. október 18-án megrendezésre került XIII. kerületi asztalitenisz bajnokságon több tanulónk is
részt vett. Iskolánkat Négyesi Sándor, Nagy Tamás, Siklósi Gábor, Chinopoulos Achilleus Athanasios
és Véger Filip Robin képviselte.
Szintén októberben, 24-én, a megtartott szülői választmányi ülésen megjelent, érdeklődő szülők
számára 17 órától a XIII. kerületi Rendőrkaptányság vezetője, dr. Paál Péter György r. ezredes úr
filmvetítéssel egybekötött drogprevenciós, tájékoztató előadást tartott. Elkísérte őt Pintér László
r. hadnagy is, akinek a közreműködő segítségével az ún. „drogtáska” tartalmával is megismerkedhettek
a jelenlévők.
A karácsony közeledtével, tanulói segítséggel egybekötve iskolánkat is ünnepi öltözékbe öltöztettük.
2019. február 21-én, a Hungexpon megrendezésre került Budapest Boat Showra is ellátogattunk
Farkas Tünde kolléganővel és osztályával, a 10/A-val. A kiállítóktól megtudhattuk, hogy egyre nagyobb
teret nyernek az elektromos meghajtású yachtok. Bár hatásfokuk még fejlesztésre szorul. Diákjaink még
napelemes yachtot is megtekinthettek.
Februártól kezdődően folyamatosan, több osztály közreműködésével az udvar és a kert rendezéséhez
kezdtünk. Ezúton is köszönjük a tanulók, különösen a 9. NY és a technikai dolgozók munkáját.
Munkájuk nagy segítséget jelentett, mivel a májusi ballagásra kulturált környezetben várhattuk a
szülőket, rokonokat.
A 489. ökoiskolai hírlevélben értesültünk a beporzók napjáról, így március 8-án, az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület támogatásával le tudtuk vetíteni a 9/A osztályban Poroszka Magyar Zsolt
Méhlegelők című filmjét.
Március 20-án intézményünk több tanulója és dolgozója is saját vérével támogatta országunk betegeit
az Országos Vérellátó Központ által, iskolánkban szervezett véradáson.
Április 11-én Garamvölgyi Gabriella tanárnő kíséretében a 10/A osztállyal részt vettünk a MÁV
Szakmai Nyílt Napján. Az interaktív szakmaszigeteken a tanulók megismerkedhettek a vállalatcsoport
széleskörű tevékenységeivel. Itt lehetőség adódott kipróbálni a mozdonyszimulátort, a forgalmi
szimulátort, a hajtányozást és a kerti vasutat. Ökoiskolai szempontból kiváló lehetőséget biztosított a
program a közösségi közlekedés népszerűsítésére.
Április 17-én, az egészségnevelési program keretében meghívott orvostan hallgatók tájékoztatták
tanulóinkat az alkohol-, drogfogyasztás, nem ,,rendeltetésszerű” szexuális élet stb. következményeiről,
problémáiról.
Április 29-én több osztályból, közel 20 tanuló vett részt az ,,Üzenet a Biztonságért" táncprodukciós
előadáson. A BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében a tanulók tájékozódhattak
saját, családjuk és társaik egészségének, életének védelméről (pl. drogmegelőzés, családon belüli
erőszak, ,,látni és látszani”, közlekedés stb.).
Május-június hónapokban pedig a megszervezett osztály- és iskolai kirándulások vették kezdetüket.
A jövőbeli célok egyike, hogy tanulóink szerezzenek jó rálátást, új ismereteket, felelősen vigyázzanak
környezetükre; családukat, barátaikat, ismerőseiket pedig megbecsüljék, tiszteljék, segítve egymást.
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