
26 � naptár 

Eseménynaptár

szeptember 1. évnyitó

szept. 14–21. svájci diákcsere (svájci program)

október 7. iskolanap az ötödik iskolai métabajnoksággal

október 13–21. francia diákcsere (franciaországi program)

október 19–22. témahét (a gömb)

október 22. Trefort nap 

okt. 23. – nov. 1. őszi szünet

november 5. Komoly és fi nom (dök rendezvény)

november 9. szaktanári fogadóóra

november 9–12. papírgyűjtés

november 13–15. matektábor Kismaroson 

november 16. szaktanári fogadóóra 

november 19. Csütörtök és fi nom (dök rendezvény)

november 24. a Trefortos Öregdiák Egyesület megalakulása

nov. 26–29. kórusverseny Prágában

november 27. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

november 28. a Tablók könyve díszbemutatója és öregdiák találkozó

december 2. az első DSD német nyelvvizsga az iskolában

december 4. Könnyű és fi nom (dök rendezvény)

december 5. németesek bécsi kirándulása

december 5. GyalogTrefort túra a Vértesben

december 11. lakossági fórum a Trefort utca átalakításáról

december 12. szalagavató bál 

december 14. karácsonyi koncert 

december 17. Beugró (dök rendezvény)

dec. 23. – jan. 3. téli szünet

január 6. történelem OKTV második forduló (Kenesei Zsanett (11. a), 

Kovács Vera (11. b))

január 7. matematika OKTV második forduló (Bolonyai Flóra (12. a), 

Fodor Péter (12. c), Kéri Zsófi a (12. c), Kolozsvári Anna (11. b), 

Mihalovits Máté (12. c), Novák Gergely (12. b), Pintácsi Dániel 

(12. c), Prokop Susanne (12. c), Szűcs András (12. b), Veress 

Dávid (12. a))
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január 12. Varga Tamás matematikaverseny második (budapesti) forduló 

(Hegedűs Anita (7. a), Gecse Viktória, Illés Zsófi a (7. c), Gyet-

vai Dániel (8. a), Glavinics Judit, Penha Felizardo Dániel, Tran 

Hoang László, Varga György (8. b), Bereczki Márk, Cynolter 

Zsófi a, Papp Dóra, Rekvényi Kamilla (8. c))

január 16. GyalogTrefort túra a Börzsönyben

január 22. írásbeli felvételi 

január 27. magyar nyelvtan OKTV második forduló (Fűzik Míra (11. a), 

Durucskó Luca (12. a))

február 1–3. nyitott napok az iskolába felvételizők és szüleik számára

február 4. ART program (dök rendezvény)

február 4. angol OKTV második forduló (Kolozsvári Anna (11. b))

február 4. Jane Haining (budapesti) angol nyelvi emlékverseny döntője 

(Bózsing Szabolcs, Braun Tímea (8. a), Városi Dominika (8. b), 

Iritz Márton, Jánosi Blanka, Rekvényi Kamilla (8. c))

február 4–5. nyitott napok diákjaink szülei számára

február 5. francia OKTV második forduló (Liebe Rebeka (12. b)

február 5. Trefort bál (Rákóczi út 5.)

február 6. informatika OKTV második forduló (Gregorics Balázs (11. b), 

Novák Gergely, Schuszter Zoltán, Szűcs András (12. b))

február 6. GyalogTrefort túra a Budai-hegységben

február 6–14. síszünet

február 7–12. iskolai sítábor Ausztriában

február 9. kémia OKTV második forduló (Kassa Eszter, Mihalovits Máté 

és Prokop Susanne (12. c))

február 10. latin OKTV második forduló (Kéri Zsófi a, Tóth Eszter (12. c))

február 11. fi zika OKTV második forduló (Kéri Zsófi a (12. c))

február 15. biológia OKTV második forduló (Nagy Antal (12. a), Prokop 

Susanne (12. c), Tóth Eszter (12. c))

február 16. spanyol OKTV második forduló (Temesvári Orsolya (12. c))

február 16. angol OÁTV második (budapesti) forduló (Fülöp Réka (7. c), 

Szakszon Flóra (7. c), Stark Lívia (8. a), Szatmári Eszter (8. b))

február 17. művészettörténet OKTV második forduló (Szilágyi Krisztina (11. c))

február 18. Arany Dániel matematikaverseny második forduló (Balaton Ta-

más (9. c), Beregszászi Lilla (9. b), Dobreff  Árpád (9. c), Fábián 

Benedek (9. b), Gyetvai Dániel (8. a), Nagy Jenő (9. c), Irmalós 

Bence (10. c), Schuszter Eszter (10. c))
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február 19. orosz OKTV második forduló (Durucskó Luca (12. a), Kassa 

Eszter (12. c))

február 26. a műfordító verseny eredményhirdetése 

február 27. játékos ismerkedés a felvételizőkkel

március 3. matematika OKTV döntő (Kéri Zsófi a (12. c))

március 4. „Matematika határok nélkül” verseny (9. évfolyam)

március 4. ART program (dök rendezvény)

március 7. GyalogTrefort túra a Vértesben

március 12. megemlékezés a ’48/49-es forradalomról és szabadságharcról

március 13–14. kórustábor (Dunakeszi)

március 13–20. német környezetvédelmi diákcsere (magyarország program) 

március 21–28. a MEP nemzetközi ülése Hágában (Kovács Vera (11. b))

március 23. latin OKTV döntő (Kéri Zsófi a (12. c) )

március 26. a Frankofónia ünnepe és környezetvédelmi vetélkedő

márc. 26. – ápr. 1. a MEP nemzeti ülése Pécsett 

március 27. informatika OKTV döntő (Novák Gergely (12. b))

március 31. francia OKTV döntő (Liebe Rebeka (12. b)

április 2–6. tavaszi szünet

április 8. spanyol OKTV döntő (Temesvári Orsolya (12. c))

április 9. ART program (dök rendezvény)

április 10. GyalogTrefort túra a Pilisben

április 12. szaktanári fogadóóra

április 12–15. papírgyűjtés

április 12-17. Ifj ú Kutatók 17. Nemzetközi Konferenciája Indonéziában 

(Prokop Susanne (12. c))

április15. orosz OKTV döntő (Durucskó Luca (12. a), Kassa Eszter (12. c))

április 16. művészeti nap

április 16–17. a kórus lemezfelvétele

április 16–18. „Szép Magyar Beszéd” verseny országos döntője (Kricsfalusy 

Márk (11. b))

április 19. szaktanári fogadóóra

április 19. biológia OKTV döntő (Tóth Eszter (12. c))

április 20. Varga Tamás matematikaverseny országos döntője (Glavinics 

Judit (8. b), Papp Dóra, Rekvényi Kamilla (8. c))
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április 20. fl oorball diákolimpia országos döntője

április 20–27. német diákcsere (magyarországi program) 

április 21. Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny döntője 

(Novák Gergely (12. b), Gregorics Balázs (11. b), Schuszter Zol-

tán (12. b), ifj . Regele György (12. b), Soha Péter (12. b), Forgó 

Barnabás (9. c))

április 22. történelem OKTV döntő (Kovács Vera (11. b), Kenesei Zsanett 

(11. a))

április 22. Arany Dániel matematikaverseny harmadik (döntő) forduló 

(Balaton Tamás (9. c), Fábián Benedek (9. b))

április 23–25. Szilárd Leó országos fi zikaverseny döntője (Paks) (Bodó Kinga 

Sára (11. c), Takács Hajna (10. b))

április 24. XII. iskolai diákszínjátszó fesztivál az Ódry színpadon

április 30. ballagás

május 2–4. Mikola országos fi zikaverseny döntője (Takács Hajna (10. b))

május 3-tól írásbeli érettségi vizsgák

május 5. iskolai sportnap a Margitszigeten

május 8–9. GyalogTrefort túra a Cserhátban

május 14–16. Jedlik Ányos országos fi zikaverseny döntője (Nagy Róbert, 

Onodera Daigoro Péter (8. c) )

május 18–25. német környezetvédelmi diákcsere (németország program)

május 21. Hatvani István országos fi zikaverseny döntője (Gyetvai Dániel 

(8. a), Varga György, Szatmári Eszter, Kalapos András (8. b), 

Takács Hajna (10. b) )

május 23–25. Mónus Gergely, Bagdy Ábel, Fülöp Péter (11. a) brüsszeli útja 

egy nemzetközi fotópályázat eredményhirdetésére

május 25–31. nomád tábor (9. a osztály)

május 26. országos kompetenciamérés

máj. 31. – jún. 3. nomád tábor (9. b osztály) (félbeszakadt) 

június 10. a 7. osztályosok néptánc fellépése az udvaron

június 18. évzáró ünnepség az udvaron, 21 órakor a Trés Fort és az Oriolus 

kórus koncertje az iskolában

jún. 24. – aug. 22. tizenhat iskolai szervezésű nyári tábor

augusztus 27. tanári kirándulás


