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A nyári szünet kitörése előtt sem pihenhettünk dökösként. Június 10-én érdeklődő szülők és hozzátartozók, tanárok és diákok lepték el a folyosókat az általunk
szervezett művészeti napon. Először került megrendezésre a program, de a nagy sikernek örvendve hagyománnyá válik. Ezen a nyár eleji délutánon a nézők hallhatták a vállalkozó kedvű diákok szavalásait és zenei produkcióit a Kodály teremben,
láthatták a 7-9. évfolyam néptánc előadásait az udvaron, és a kórus szereplését is.
Azoknak, akik a néptáncban is felléptek, és a kórusnak is tagjai voltak, nagyon eseménydúsan telt a nap. Egyik próba váltotta a másikat, az eredmény mégis azt igazolta, hogy megérte, mert mind a Littner tanárnő által betanított néptáncok, mind a
Weiszburg tanárnő és Mészáros tanár úr vezényelte kórusfellépés igényes produkciók voltak. A látogatók ezen kívül megtekinthették a fotópályázatra készült képeket
a lépcsőfordulóban, sőt, még szavazhattak is a nekik legjobban tetszőre, az évzárón
ugyanis nem csak a zsűri, hanem közönség által legjobbnak választott fényképeket
is díjazták. A művészeti napban az volt talán a legjobb, hogy néhány óra alatt végig
lehetett járni az iskolát látványos előadásokat nézve anélkül, hogy a látogató bármiről is lemaradt volna.
A fotópályázat témája ez volt: Budapest érdekes szemszögből. Két kategóriában
lehetett nevezni: telefonnal készült képek, fényképezőképpel készült képek. Harmincnál többen neveztek. A fotópályázat díjazottjai: kompozíció-cím-harmónia díj:
Vásárhelyi Ronja (7. b), remek kompozíciók: Sipos Noémi (9. a), minden stimmel
díj: Pócz Gergely (10. a), legjobb szociofotók: Vershitz Flóra (7. a). Egy-egy kiemelkedő fotó alkotója, és címe: Pallós Dávid (9. c): Feje tetején, Faragó Lili (7. b): Árnyalat, Tory Eszter (9. a): Pára a Széllen. Közönségdíj: Riba Gergely (8. c): Felhőlottó.
Ruff Eszter, Zilahy Anna (9. c)

A felvételi
Október végén – a központi előírásoknak eleget téve – közzétettük honlapunkon a
2016/2017-es tanévre vonatkozó felvételi tudnivalókat.
A november 20-án, péntek délután tartott szülői tájékoztatót – az igazgató úr
betegsége miatt – Schróth Ágnes és Pál Gergely igazgatóhelyettesek, Szabó Éva tanárnő, a német munkaközösség vezetője és Keisz Ágoston tanár úr, a magyar munkaközösség vezetője tartották. A tájékoztatóra ezúttal is színültig megtelt a második
emeleti tornaterem szülőkkel (kb. 280 fő), velük mintegy 230 hatodikos diák érkezett iskolánkba.
Programunk hagyományosan két vonulatra épült: a szülőket az igazgatóság és a
tanárok az iskoláról és az aktuális felvételi eljárásról tájékoztatták, míg a hatodikosok hét különböző helyszínen ismerkedhettek a Treforttal. Diákjaink által előkészített látványos természettudományos laborkísérletek, művészeti műhely, honlap- és
épületkvíz, valamint többféle játék várt rájuk. A 30-35 fős gyerekcsoportok kísérésé-
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ben, valamint a ruhatárak működtetésében 9-10. évfolyamos diákjaink segédkeztek.
A szülőknek szóló tájékoztató előtt diákjaink által az iskolai életről készített filmek
várták a gyülekező szülőket, valamint – a tavalyi újítás sikerén látva – idén is meghívtuk két, az elmúlt tanév végén végzett diákunkat, Ryan Annát és Palotás Márkot,
akik a saját perspektívájukból mutatták be trefortos diákéveiket. Ezen kívül most is
kiosztottunk a szülőknek egy kis brosúrát „Egy évem a Trefortban” címmel, melyben
nyolcadikos diákjaink Treforttal kapcsolatos, hetedik osztályban szerzett élményeiket, tapasztalataikat írták le.
A felvételin a pontszámítás most sem változott: magyar nyelv és matematika írásbeli: 50-50 pont, szóbeli felvételi beszélgetés: 36 pont, általános iskolából hozott
eredmények: 10 pont. Így összesen most is 146 pontot lehetett elérni.
A magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi vizsgára január 16-án,
szombaton délelőtt került sor. Iskolánkban (a január 21-i pótnapot is beleértve) a
korábbi éveknél is több, 240 diák írta meg dolgozatát. Hetedikes diákjaink ezúttal is
talpraesetten és bátran segítettek a felvételizők és szüleik kalauzolásában, valamint
a felvételi menetével kapcsolatos további tudnivalókat tartalmazó írásos tájékoztató
kiadványunk kiosztásában. Január 22-én, pénteken este a kijavított írásbeli dolgozatok eredményeit (kódszámmal ellátva) feltettük az iskola honlapjára, január 25-én
és 26-án (hétfőn és kedden) pedig – a jogszabályok által előírt módon – lehetőséget biztosítottunk a szülőknek és a felvételizőknek, hogy a kijavított és kiértékelt
feladatlapokat megtekintsék. Ezzel a jogával a többség most is élt. A február 12i, pénteki határidőig – újabb rekordot felállítva – 694 diák jelentkezett a Trefortba. Annak az 54 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 mintegy 210 tanulót tudtuk behívni a szóbeli meghallgatásokra. Február 19-én, pénteken délután a szóbelire történő behívás
ponthatárát átlépő hatodikos diákokat vártuk előzetes regisztráció után a jól bejáratott „Fedezd föl a Trefortot!” programunkra. A foglakozásokra 16 és 18 óra között
került sor az iskola tantermeiben. A 10-20 fős diákcsoportoknak szóló programokat a munkaközösségek szervezték. Amíg a 135 hatodikos két idősávban – egyebek
mellett – rendhagyó történelemórán, idegen nyelvi és matematika foglalkozáson,
csoportos éneklésen volt, addig a velük érkezett szüleiknek a Kodály teremben pódiumbeszélgetést szerveztünk. Ezen az iskola tanárai mutatták be a Trefort tantárgyi
kínálatát, iskolai és azon kívüli programjait, az osztályok életét, illetőleg válaszoltak
a szülők által feltett kérdésekre.
A szóbeli felvételit a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem szombaton tartottuk, hanem február 22. és 26. között, hétfőtől péntekig délutánonként, három-három, két-két főből álló tanári bizottsággal. A behívott diákoknak 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

1 az iskolai élet különböző területei 2

141

most is a következőket figyeltük: szókincs és kifejező készség, fantázia, asszociációs
készség, kreativitás, kapcsolatteremtés, együttműködés, szabálykövetés, alkalmazkodó készség. Március 7-én feltettük a honlapra az összpontszámokat tartalmazó
felvételi jegyzéket, ennek ismeretében a szülők a jelentkezési lapon általuk megjelölt iskolák közötti rangsort március 17-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 névlistát, mely azok neveit tartalmazta, akik hozzánk járhatnak majd
a 2016/2017-es tanévtől. Április végén a felvételi eredményéről levélben értesítettük
a felvételt nyert diákokat és szüleiket, majd május végén (az addig lezajlott angol és
német nyelvi szintfelmérők után) a felvett diákokat három osztályba soroltuk. Június
16-án az igazgató úr és a három hetedikes osztályfőnök évfolyam-, majd osztályszintű szülői értekezletet tartott. A három új osztályunk beiratkozására június 24-én,
pénteken került sor.
Pál Gergely

A 2016/2017-es tanévre a következő tanulók nyertek felvételt
a három hetedik osztályba:
Ádám Domonkos, Ágoston Anna Rita, Andok Júlia Fanni, Antal Ákos, Banyó Liza
Anna, Barborják Petra, Bartyuk Lili, Berecz László, Borhegyi Gergely, Böröndi
Attila Dániel, Bujdosó Gergő, Czene-Polgár Donát, Czentnár Flóra Emma, Csegzi
Lóránd Márton, Csoknyai Soma, Farkas Boglárka, Farkas Hajnalka, Farkas Péter
Károly, Farnyik Zsófia, Fazekas Fruzsina, Fehér Botond Ágoston, Fehér Luca, Gácsi
Gergely, Golács Zita Réka, Hegedüs Mirjam Teréz, Horváth Luca Flóra, HorváthPajor Vilmos, Hoványi Anna Dóra, Ittzés Hanna, Jackli Dorottya, Jakovác Réka,
Kálmán Kristóf, Kardos Balázs, Kása Borbála Blanka, Koczka Vince András,
Komonyi Ágnes, Kovács Domonkos, Kovács Veronika, Kőrös Kristóf, Kucsera Fanni,
Kucsera Patrik, Kulimák Panna, Láng Tamás Róbert, László-Kiss Márton, Lelkes
Katalin, Lengyel Szonja Luca, Lévai Zsófia Csenge, Lichter Bertalan Ede, Lipcsey
Magyar Márton Pál, Lutor Dóra, Magapatona Márk, Magyar Júlia, Mayer Csilla
Zsuzsanna, Mészáros Réka, Mihalek Eszter, Mihályi Sára, Molnár Dávid, Müllner
Berta, Nagy Alexandra, Nemes Nóra, Olasz Milán, Ónozó Lilla, Ostrenkovic Zsófi,
Ökrös Tamás Atrúr, Palkó Petra, Plesoczki Márton Mihály, Polgár Anna, Reményi
Péter, Rossi Levente, Ryan Noémi, Semjén Adriána Mária, Sopuch Míra, Sörfőző
Réka, Szabó Sámuel, Szabó Tas, Szalmás Áron, Szepessy Lili, Szitkey Dorottya,
Szlotta Zsófia Szonja, Szücsi Nándor, Takács Kamilla, Timár Vilma, Tisza Balázs
Gábor, Tory Anna, Tóth Borbála, Tussinger Ábel Domonkos, Varga Fanni, Varga
Luca Gyöngyi, Várnagy Blanka, Vasaji Anna, Veres Lilla, Vész Gergely Bálint, Vitéz
Emma, Vörös Tímea, Wijnands Margit Suzane, Zelei Mátyás

