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PEDAGANG KAKILIMA MASUK MHT??Hi Pubpals Tercinta!Tau kah kalian ada salah satu acara ulang tahunsiswa MHT yang mengundang tiga pedagangkaki lima masuk ke lingkungan MHT?Yap, siapa lagi kalau bukan ulang tahun temankita Lie Herz Habibie dari angkatan tigabelas!Seluruh warga MHT dapat makan secaraAll You Can Eat lohh, dimulai dari bakso, miegoreng, siomay, pempek, beserta minumannya.Ini merupakan momen langka setelah sekian tahun lamanya siswa MHT mengadakan perayaan ulang tahun dengan menghadirkan pedagang kaki lima.

Seratus bagi teman-teman yang menjawab benar! Rupanya sekolah juga memberi keringanan berupa fasilitas asrama yang dibuka bagi siswa/i dengan tempat tinggal berjarak >10 Km selama pekan PTS.  Diharapkan dengan fasilitas tersebut dapat membantu siswa/i agar lebih fokus dalam belajar dan tentunya mengurangi penat dalam pulang pergi ke sekolah.

A K H I R N YA  M H T
K E M A H  G A B U N G A N !
Hi Pubpals Tercinta!
Setelah sekian tahun ajaran online yang 
berlangsung dirumah, akhirnya MHT dapat
mengadakan kemah gabungan untuk kelas 10 
dan 11 nya lho! Tempatnya di Semak Daun
Gadog, Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober
sampai dengan 15 Oktober 2022 kemarin.

Dengan banyaknya rangkaian acara yang
berlangsung dan tidak kalah serunya, acara yang berlangsung selama dua hari dan
satu malam itu tidak terasa. Saat sampai ditempat para elang muda mengikuti
upacara pembukaan yang dilanjut dengan makan siang.

Seratus bagi teman-teman yang menjawab benar! 
Rupanya sekolah juga memberi keringanan berupa fasilitas asrama yang dibuka 
bagi siswa/i dengan tempat tinggal berjarak >10 Km selama pekan PTS.  
Diharapkan dengan fasilitas tersebut dapat membantu siswa/i agar lebih fokus 
dalam belajar dan tentunya mengurangi penat dalam pulang pergi ke sekolah.
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A K H I R N YA  M H T
K E M A H  G A B U N G A N !
Hi Para Elang Muda!
Setelah sekian tahun ajaran online yang 
berlangsung dirumah, akhirnya MHT dapat
mengadakan kemah gabungan untuk kelas 10 
dan 11 nya lho! Tempatnya di Semak Daun
Gadog, Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober
sampai dengan 15 Oktober 2022 kemarin.

Dengan banyaknya rangkaian acara yang
berlangsung dan tidak kalah serunya, acara
yang berlangsung selama dua hari dan
satu malam itu tidak terasa cepatnya. Saat
sampai ditempat para elang muda mengikuti
upacara pembukaan yang dilanjut dengan
materi dari Kak Acim. Acara dilanjutkan
dengan makan siang dengan atmosfer yang 
menegangkan dan juga persiapan apresiasi
seni yang akan ditampilkan saat pelaksanaan
api unggun. Tidak sampai situ saja, keseruan
terus berlanjut dengan diadakannya lomba
memasak nasi goreng sembari turunnya hujan!

Selanjutnya ada acara yang sangat
memorable yaitu api unggun!
Berbeda dengan perayaan api
unggun pada umumnya, dikarenakan
turunnya hujan gerimis, para elang
muda mengenakan jas hujan sambil
melingkar mengelilingi api unggun.
Sangat disayangkan karena apresiasi
seni terpaksa dilakukan dibawah
tenda carnavil. Dengan ditunjuk
secara acak, tiap kelompok maju
mempersembahkan apresiasi seni
yang beraneka ragam. 

      Edition
  October 2022


