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A felvételi a Trefortba
Október végén tettük közzé honlapunkon a 2013/2014-es tanévre vonatkozó felvételi
tudnivalókat.
Felvételi eljárásunk tavalyi újításait – az egyértelműen pozitív tapasztalatok és vis�szajelzések alapján – idén is megtartottuk. A „Fedezd föl a Trefortot!” néven futó ismerkedési délutánunk – melyről részletesebben lejjebb számolunk be – ebben a tanévben is remekül sikerült. A szóbeli vizsgánk újra csak egyéni felvételi beszélgetésből állt.
A felvételin az elérhető maximális pontszámok – az előző évivel megegyezően – a
következők voltak: magyar nyelv és matematika írásbeli 50-50 pont, szóbeli felvételi
beszélgetés 36 pont, általános iskolából hozott eredmények 10 pont. Így összesen 146
pontot lehetett elérni.
A november 23-án, péntek délután tartott igazgatói tájékoztatóra 280 szülő és –
minden eddigi létszámot felülmúlva – 190 hatodikos diák érkezett iskolánkba. Programunk ezúttal is két szálon futott: a szülőket a nagy tornateremben az igazgatóság
az iskoláról és az aktuális felvételi eljárásról tájékoztatta, míg a leendő felvételizők – a
korábbi, jól bevált módon – hét különböző helyszínen ismerkedhettek a Treforttal.
Diákjaink által előkészített látványos természettudományos laborkísérletek, a jubiláló
iskolaépület 125 éves történetét bemutató iskolatörténeti kiállítás, valamint többféle
játék várt rájuk. A 20-25 fős gyerekcsoportok kísérésében 9-10. évfolyamos diákjaink
segédkeztek.
A magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi vizsgára január 18-án,
pénteken délután került sor. Iskolánkban 192 diák írta meg dolgozatát, körülbelül an�nyi, mint az elmúlt években is. Hetedikes diákjaink talpraesetten segítettek a felvételizők és szüleik eligazításában.
Január 25-én a kijavított írásbeli dolgozatok eredményeit (egyedi kódszámmal ellátva) feltettük az iskola honlapjára, január 28-án és 29-én pedig lehetőséget biztosítottunk a szülőknek és a felvételizőknek, hogy a kijavított és kiértékelt feladatlapokat
megtekintsék. Ezzel a lehetőséggel túlnyomó többségük élt is.
A február 15-i határidőig rekordszámú, 587 diák jelentkezett a Trefortba. Ez
mintegy 150-nel több az utóbbi években megszokottnál. Annak a 60 tanulónak, aki
az írásbelin elért eredménye és hozott pontszáma alapján a rangsorunk legelején állt,
megajánlottuk a felvételt, így nekik nem kellett a szóbelin részt venniük (részükre jóváírtuk az ott megszerezhető, maximális 36 pontot). A rangsorban utánuk következő
180 tanulót hívtuk be a szóbeli meghallgatásra.
Február 22-én, péntek délután a szóbelire történő behívás ponthatárát teljesítő
diákjainkat vártuk előzetes regisztráció után a „Fedezd föl a Trefortot!” elnevezésű
rendezvényünkre. Az eseményre 16 és 18 óra között került sor az iskola tantermeiben. A 16-20 fős diákcsoportoknak szóló programokat a szaktárgyi munkaközösségek szervezték. Amíg a kb. 150 hatodikos a két sávba rendezett foglalkozásokon
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(pl. néptáncon, dráma- és közösségi játékokon, idegen nyelvi foglalkozásokon) volt,
addig velük érkezett szüleiknek a Kodály teremben pódiumbeszélgetést szerveztünk.
Ezen az iskola tanárai mutatták be a Trefortot, valamint válaszoltak a feltett kérdésekre.
A szóbeli felvételit március 2-án, szombaton tartottuk. Az erre behívott diákoknak egy kétfős tanári bizottsággal zajló beszélgetésen kellett részt vennie. Rövid bemutatkozás után egy szöveg és egy kép alapján kellett egy-egy történetet elmesélni
vagy befejezni, illetve a szövegből egy rövid részt hangosan felolvasni. A szóbeli vizsga
során most is az alábbiakat figyeltük: szókincs és kifejezőkészség, fantázia, asszociációs
készség, kreativitás, kapcsolatteremtés, együttműködés, szabálykövetés, alkalmazkodó
készség.
Március 11-én feltettük a honlapra a megszerzett összpontszámokat tartalmazó
ideiglenes felvételi jegyzéket, melynek ismeretében a szülők a jelentkezési lapon általuk megjelölt iskolák közötti rangsort március 19-ig módosíthatták. Április elején
elküldtük a győri felvételi központba azt a listát, amelyen a hozzánk felvételiző tanulók
szerepeltek az elért eredményeik szerinti sorrendben. Két héttel később visszakaptuk
Győrtől azt a névsort, mely azok neveit tartalmazta, akik hozzánk járhatnak majd a
2013/2014-es tanévtől. Április 25-én a felvételi eredményéről levélben értesítettük
a sikeresen felvételiző diákokat és szüleiket, majd május legvégén a felvett diákokat
három, egyaránt 34 fős osztályba soroltuk. A három új hetedik osztály beiratkozására
június 20-án, csütörtökön került sor.
Pál Gergely

A 2013/2014-es tanévre a következő tanulók nyertek felvételt
a három hetedik osztályba:
Abdul-Nour Fady, Balkányi Gábor, Bánhidi Eszter, Bärnkopf Dávid, Benke András,
Berky Boglárka, Berta Réka, Bíró Kamilla Janka, Bolváry Kata, Böde Márton Benedek,
Böröczky Csenge, Cervenak Miklós, Csabai Lili, Csesznok Flóra, Csizmadia Zsombor, Csontos Boldizsár, Csordás Dávid, Dávid Gáspár, Del Medico Anna, Domahidi
Noreen, Egri Áron, Élő Dorottya Anna, Erhardt Júlia, Eszes Viktória, Farkas Eszter, Farkas Zsuzsanna Krisztina, Forray András, Frizzi Sámuel, Gruhala Patrícia,
Guttengeber Luca, Gyuró Kinga, Horváth Anna Zsófia, Hosszú Máté Gergely, Jókay
Kristóf, Kádár Kinga, Karancsi Boldizsár, Kardos Dávid, Kérdő Virág Panna, Kerényi Tamás, Kirilenko Katerina, Kis Anikó Gabriella, Koczka Vencel Dávid, Körösi
András, Kulimák Péter, Láng Péter László, Lipták Zoltán, Lugasi Nikolett, Majoros
Boglárka, Mészáros Dorina, Mezősi Eszter, Mihály Léna, Molnár Péter, Nádi Flóra,
Nagy Benedek Sándor, Nagy Julianna Henrietta, Németh Kitti, Nyerges Balázs,
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Nyuzó Bence, Pallós Dávid, Papp Márton, Papp Sára, Payrits Márton, Penc Patrik,
Peremiczki Zsófia, Peterdi Panna, Rácz Laura, Reiter Márton, Reményi Réka, Róth
Magdolna, Rotharmel Réka, Ruff Eszter, Seres Sámuel Mór, Sipos Noémi Csilla,
Streicher Laura, Sugár Kristóf, Szabó Boglárka, Szabó Olivér Norton, Szécsi András,
Szelényi Kristóf, Szilárd Pálma Bernadett, Szirtes Panna Réka, Szombathelyi Anna
Lilla, Szűcs Dániel, Takács Ákos, Tass Bulcsu Péter, Tingyela Dorottya, Tingyela
Stefánia, Tornai Zsombor, Tory Eszter, Tóth Kristóf Áron, Tóth Máté Benedek, Tóth
Réka, Turiák Anita Tímea, Varga Márk Vince, Várkonyi Dorottya, Várnay Ádám,
Vásárhelyi Márton Pál, Vitéz Benedek, Vucskics Ádám József, Wentzel Panna, Zára
Villő, Zilahy Anna

A Frankofónia ünnepe
(2013. máricus 20.)
A Connaissez-vous Paris? című vetélkedő győztes csapatának tagjai: Darvas Flóra,
Ritli Zsanett, Szladek Katalin (11. a). Nyereményük egy-egy Paris je t’aime című,
párizsi dalokat tartalmazó CD. Íme a teszt.1
1. Sur quelle île parisienne se situe Notre-Dame de Paris?
a) Ile Saint-Louis, b) Ile de la Cité, c) Ile Saint-Germain
2. Dans son plus grand tube, Joe Dassin se balade „sur l’avenue le cœur ouvert à
l’inconnu”. De quelle avenue s’agit-il?
a) l’avenue des Champs-Elysées, b) l’avenue Foch, c) l’avenue Montaigne
3. À quelle heure s’éveille le Paris de Jacques Dutronc?
a) à 5 heures, b) à 6 heures, c) à 7 heures
4. Ce café est devenu une institution montmartroise pour avoir servi de décor au
Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Quel est son nom?
a) Le Rufus Café, b) Le Café des 2 moulins, c) Le Mélo d’Amélie
5. Combien le métro parisien comporte-t-il de lignes?
a) 24, b) 19, c) 16
6. En quelle année, la première ligne de métro, la ligne 1, a-t-elle été inaugurée?
a) 1900, b)1899, c) 1889
7. Que signifie le sigle RATP?
a) Réseau Autonome du Trafic Parisien, b) Réseau Autonome des Transports Parisiens,
c) Régie Autonome des Transports Parisiens
1

Megoldás: 1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c, 12c, 13c, 14c, 15b, 16a, 17c,
18b, 19b, 20b

