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program. H6rom dv alatt rengeteg foglalkozilst tartottunk di6kjainknak, 6s kdzzelfoghat6an
l6that6 a tev6kenys6giink eredmdnye. Tobben vannak olyanok, akik 6rdekl6dnek a katonai

p6lya ir5nt, 6s fontolgatj6k, hogy katonai palydt v6lasszanak.
vdgrehajt6sa szakk<jri 6r6k osszevonds6val trjrt6nt.

programtervet

a

201612017. tan6vben

A

A

t6makorrik feldolgozisa,

szeruezok 6Ital kialakitott 6ves

is megval6sitottuk. Tdrekedtiink arra, hogy

min6l

l6tv6nyosabb m6don hozzuk k<izelebb a di6kokhoz akatona6letet, 6s az elmeleti ismeretek

irdnt is felkeltstik az erdekloddsiiket.

Az idei 6vben is azt tartottuk a

legfontosabbnak, hogy iskol6nk csapata elinduljon az

Orsz6gos Haditoma versenyen, amit KatonaSulis iskol6knak szerveznek.

A megyei versenyen

k6t csapattal indultunk, 6s a miisodik, harmadik helyez6st szerezttik meg. Sokat kdsziiltiink
di6kjainkkal a speci6lis feladatokra, 6s ehhez segitsdget kaptunk a megyei Toborzd irod6t6l.
S

aj

nos a tav alyi gy lzelmet nem tudtuk megism6telni.

Me gval6 sult pro gramj aink kci ziil a le gfonto sabbak

.
.

:

l6togatds a Toborz6irodilban

a szombathelyi Honv6d Hagyom6nyorzo Egylet ki6llit6s6nak megtekint6se - Ar6na
utcai kirillft6 terem

.
.

ldv6szet a szombathelyi (kispuska) 6s a v6pi lotdren (l6gpuska)

Honv6delmi gyakorlati ismeretek, p6lyaorient6ci6 Kisgorb6n (Kozma G6bor alezredes
-

.

Zrinyi Mikl6s Katonai Akad6mia)

a

K<irmendi Rend6szeti Szakkoz6piskola meglfitogatdsa,

az Egyesiiletiik

szervezettfizikai er6pr6b6n, akad6lyversenyen, lcivdszeteir va16 r6szv6tel

.
.
.
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ab6csi Hadtort6neti Mfzeum megtekint6se
abudapesti Sziklak6rhilzinteraktivkifllitrls6nak megtekintdse
leser stat6giai katonai j6t6k (Bp.)

Vas megyei katonai emldkhelyek megl6togatdsa - tisztelg6s h6seink el6tt

paintball

6ltal

meghivott e16ad6k prezent6ci6i: Ferge Lilszlo ornagy, Dr. Babos Albert ny. hatdror
alezredes el6ad6sa

Eves munk6nkat sikeresnek 6rt6keljtik, programjaink az el<lzetes terv alapj6n zajlottak. Az
eltelt id6

alatr" az

iskolai

61et

Szombathely, 20 17 .0 6.0 |

meghatSroz6 rdsz6v6 vSltak a KatonaSulis programok.
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