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Eseménynaptár

aug. 30–31.   verébtábor
szept. 3.    évnyitó, osztályfőnöki órák
szept. 4-től   órarend szerinti tanítás
szept. 28.   verébavatás
okt. 5.    iskolanap a Budai-hegységben (48. old.)
okt. 12.    Kolumbusz-nap (Kodály terem)
okt. 18.    Komoly és fi nom (Kodály terem) (150. old.)
okt. 20.    iskolai megemlékezés az 1956-os forradalomról
okt. 26.    Halloween-party
okt. 27.    első iskolai métabajnokság a Margitszigeten (56. old.)
okt. 28.–nov. 4.  őszi szünet
nov. 12–15.   papírgyűjtés (49. old.)
nov. 12.    szaktanári fogadóóra
nov. 14.    Trefort-nap (29. old.)
nov. 15–19.   emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák az iskolában
nov. 16–18.   matektábor Csobánkán (61. old.)
nov. 19.    Simonyi és Implom helyesírási versenyek iskolai fordulója
nov. 19–25.   német környezetvédelmi diákcsere program (62. old.)
nov. 23.    szalagavató bál a Körcsarnokban
nov. 26.    szaktanári fogadóóra
nov. 27.    igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek
nov. 30.–dec. 1.  ezerperces kosármeccs (53. old.)
dec. 7–10.   a kórus salzburgi útja (164. old.)
dec. 8.    németesek bécsi kirándulása
dec. 17–21.   karácsonyi vásár az iskolában
dec. 18.    Komoly és fi nom (Kodály terem)
dec. 21.    karácsonyi műsor az ELTE Jogi Kar aulájában
dec. 22.–jan. 2.  karácsonyi szünet
jan. 7–11.   nyílt hét a szülőknek 
jan. 25.    félévi bizonyítványosztás, 14 órától a hatodikosok írásbeli felvételije
jan. 26.–febr. 3.  síszünet
jan. 28.–febr. 2.  iskolai sítábor Ausztriában
febr. 7.    angol OKTV második forduló 

(Pacsuta Dávid (11. a), Tegze Borbála (11. b))
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febr. 8.    Trefort-bál az az ELTE Jogi Kar aulájában
febr. 8.    francia OKTV második fordulója (Koczka Krisztina (12. b))
febr. 15.    a műfordítási verseny eredményhirdetése, teadélután
febr. 18.    iskolai szavalóverseny
febr. 19.    spanyol OKTV második fordulója (Stubnya Bence (12. a), Szántó 

Szabina (12. c), Tolmácsi Regina (12. c), Török Anna (12. a))
febr. 21.    Arany Dániel matematikaverseny második fordulója 

(24 diákunk részvételével)
febr. 21.    orosz OKTV második fordulója (Szijártó Anna (12. a))
febr. 21.    Komoly és fi nom - extra (Kodály terem)
febr. 23–24.   szóbeli felvételi a hatodikosoknak reggel 8-tól délután 5-ig
febr. 26.    „Matematika határok nélkül” (9. évfolyam)
febr. 28.–márc. 5.   MEP VI. nemzeti ülése Budapesten (64. old.)
márc. 5–12.   német diákcsere program (kölni diákok Budapesten) (60. old.)
márc. 14.    iskolai megemlékezés az 1848/49-es eseményekről
márc. 17.    a Krétakör előadása az iskolában
márc. 19.    ökovita (Kodály terem) (157. old.)
márc. 20.    iskolai Rubik-kocka bajnokság (45. old.)
márc. 21–25.   tavaszi szünet
márc. 21.–ápr. 1.   öt diák kínai útja (70. old.)
ápr. 1.    francia OKTV döntő (Kockza Krisztina (12. b))
ápr. 7–10.   papírgyűjtés (49. old.)
ápr. 8–11.   hat diák Brüsszelben az Európai Néppárt magyar frakciójának meg-

hívására (71. old.)
ápr. 10.    spanyol OKTV döntő (Stubnya Bence (12. a), Szántó Szabina (12. c), 

Tolmácsi Regina (12. c), Török Anna (12. a)) (38. old.)
ápr. 11.    a frankofónia ünnepe a Kodály teremben (67. old.)
ápr. 12.    XV. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó verseny 

(40. old.)
ápr. 17.    Arany Dániel matematikaverseny országos döntője (Kolozsvári 

Anna (9. b), Hompot Bálint (9. a), Bodó Kinga (9. c), Kéri Zsófi a, 
Prokop Susanne (10. c), Novák Gergely (10. b)) (39. old.)

ápr. 17.    Komoly és fi nom (Balázs Benjamin (10. a) emlékének)
április 18–20.  Szilárd Leó országos fi zikaverseny döntője Pakson 

(Koczka Krisztina (12. b)) (39. old.)
     Kitaibel Pál biológiaverseny országos döntője Mosonmagyaróvárott 

(Tóth Eszter (10. c), Juhos Fanni (9. c)) (39. old.)
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ápr. 18–25.   német környezetvédelmi diákcsere program (München) (72. old.)
ápr. 21.    egy Oscar Wilde színdarab a 7., 9., 11. évfolyamok számára
ápr. 21.    szaktanári fogadóóra
ápr. 22.    egy Oscar Wilde színdarab a 10. évfolyam számára
ápr. 26.    művészeti nap, délután diákszínjátszó fesztivál a Radnóti 

Gimnáziumban (32., 58. old.)
ápr. 30.    ballagás (ünnepség az iskola udvarán)
ápr. 30.–máj. 2.  Irinyi János kémiaverseny országos döntője Szegeden 

(Prokop Susanne (10. c)) (39. old)
máj. 3–5.   Mikola Sándor fi zikaverseny országos döntője Sopronban 

(Kéri Zsófi a (10. c)) (39. old.)
máj. 5–7.   írásbeli érettségi
máj. 5–6.   osztálykirándulások, modulok
máj. 7.    sportnap a Margitszigeten (50. old.)
máj. 13–16.   nemzetközi ökoparlament Prágában (Maiyaleh Péter, Szász Nóra 

(11. a), Huszár Barbara (10. b), Tóth Eszter, Kiss Marina (10. c))
máj. 16.    második iskolai métabajnokság a Margitszigeten (57. old.)
máj. 21–28.   Ifj ú Fizikusok Nemzetközi Versenye Horvátországban (Prokop 

Susanne (10. c) (38. old.)
máj. 22.    Komoly és fi nom (Kodály terem)
máj. 23.    50 éves és 10 éves érettségi találkozó az iskolában
máj. 24–30.   a 9. b nomád tábora (116. old.)
máj. 28.    országos kompeteciamérés a 8. és a 10. évfolyamokon
máj. 30.–jún. 4.  a 9. c osztály nomád tábora (120. old.)
jún. 4.–jún. 9.  a 9. a nomád tábora
jún. 3–9.    emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák az iskolában
jún. 10.    „Éjszaka a Földön” – a kórus hangversenye az iskola udvarán sötétedés után
jún. 11–13.   modulok (7-8. és 10-11. évfolyamok)
jún. 12.    48 éves érettségi találkozó az iskolában
jún. 12.    egykori diákunk, a 104 éves Lossonczy Tamás festőművész 

látogatása iskolánkban (204. old.)
jún. 13.    a tanév utolsó tanítási napja
jún. 16–24.   középszintű szóbeli érettségi
jún. 17.    18 órakor tanévzáró ünnepély az udvaron
jún. 20.–aug. 31.    tizenhárom különböző, többnapos, iskolai szervezésű tábor (30. old.)


