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Eseménynaptár

szept. 1. évnyitó

szept. 24. verébavatás

okt. 8–9. kórustábor az iskolában

okt. 15. Columbus nap

okt. 14–21. német környezetvédelmi diákcsere (Bad Kötzting)

okt. 22. Trefort nap

okt. 25–26. tömbnapok I.

okt. 28. Könnyű és finom

okt. 29. Halloween party

okt. 29–31. GyalogTrefort túra a Cserehátban

okt. 30.–nov. 7. őszi szünet

nov. 12. a magyar tudomány napja a Trefortban

nov. 15–18. papírgyűjtés

nov. 19. öregdiák találkozó

nov. 22. szaktanári fogadóóra

nov. 26. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 26. DSD német próbavizsga

nov. 29. szaktanári fogadóóra

dec. 11. adventi koncert és néptáncbemutató

dec. 19. szalagavató bál

dec. 19.–jan. 2. téli szünet

jan. 5. rajz és vizuális kultúra OKTV második forduló (Bárdits Éva (12. a))

jan. 6. matematika OKTV második forduló (Bodó Kinga Sára (12. c))

jan. 7. történelem OKTV második forduló (Sasvári Tunga (12. c))

jan. 10. földrajz OKTV második forduló (Für Sebestyén (11. a))

jan. 11. Varga Tamás matematikaverseny budapesti fordulója (Molnár Petra (7. a), 
Király Zalán (7. b), Rácz Imre, Gyetvai Viktor (7. c), Ryan Anna, Hegedűs 
Anita (8. a), Bojtár Veronika, Simola Róbert, Varga Sámuel (8. b), Berki 
Csaba, Illés Zsófia, Dang Nhat Sang (8. c))

jan. 14. az első félév utolsó napja

jan. 15. GyalogTrefort túra

jan. 16. floorball diákolimpia országos döntő

jan. 19. Implom József helyesírási verseny (9–10. oszt.) fővárosi fordulója  
(Rohály Sára (10. a))

jan. 21. írásbeli felvételi
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jan. 25. angol OÁTV budapesti fordulója (Bordás Attila, Jakab Réka (7. c), Knopp 
Eszter Júlia (8. b), Tóth Gergő (8. c))

jan. 26. magyar nyelvtan OKTV második forduló (Fűzik Míra (12. a))

jan. 26. az első kémia nap a kémia éve alkalmából

jan. 31.–febr. 1. nyitott napok az iskolába felvételizők és szüleik számára

febr. 3. angol OKTV második forduló 
(Adamik Dóra (12. c), Fülöp Péter (12. a), Jaczkó Dániel (12. b))

febr. 4. francia OKTV második forduló (Balogh Patrícia (12. a), 
Fűzik Míra (12. a), Kovács Beáta (12. a), Ujlaki Ágota (11. a))

febr. 5. informatika OKTV második forduló 
(Benda Felicián, Gregorics Balázs (12. b))

febr. 5–13. síszünet

febr. 7–12. iskolai sítábor Ausztriában

febr. 7. magyar irodalom OKTV második forduló (Zavecz Zsófia (12. a))

febr. 8. kémia OKTV második forduló 
(Bodó Kinga Sára és Szabó György (12. c))

febr. 10. fizika OKTV második forduló (Takács Hajna (11. b))

febr. 13–19. német környezetvédelmi diákcsere program (Budapest)

febr. 14. biológia OKTV második forduló (Barborják Zorka, Kovács Beáta (12. a), 
Benda Felicián (12. b), Juhos Fanni, Tóth Bence (12. c))

febr. 15. spanyol OKTV második forduló 
( Jaczkó Dániel (12. b) és Sipos Júlia (12. c))

febr. 17. Arany Dániel matematikaverseny második fordulója (Borbíró Ádám, 
Glavinics Judit, Gyetvai Dániel, Gyurkovics Zoltán (9. a), Kiss Barnabás, 
Lantos Viktor, Penha Felizardo Dániel, Tran Hoang László, Uzonyi Anna, 
Varga György (9. b), Bereczki Márk, Cynolter Zsófia, Onodera Daigoro 
Péter, Papp Dóra, Rekvényi Kamilla (9. c), Novák Balázs, Rohály Sára (10. 
a), Balaton Tamás, Nagy Jenő (10. c)) 

febr. 18. orosz OKTV második forduló (Hompot Bálint (12. a) )

febr. 18. tömbnapok II. 

febr. 18. a műfordító verseny eredményhirdetése 

febr. 19. GyalogTrefort túra

febr. 23. Fővárosi Informatikai Alkalmazói Verseny második fordulója (döntő) 
(Bojtár Veronika, Mc Call Júlia (8. b))

febr. 24. beugró (diákönkormányzati rendezvény)

febr. 25 –27. matektábor (Kismaros)

febr. 26 –27. szóbeli felvételi

márc. 1. matematika OKTV harmadik forduló (Bodó Kinga Sára (12. c))
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márc. 2. média OKTV második forduló (1.) (Trombitás Péter (11. a))

márc. 4. Trefort bál (Rákóczi út 5.)

márc. 8. a kórus fellépése a Vörösmarty Gimnáziumban 

márc. 11. megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról 
(Radnóti Gimnázium)

márc. 13–19. német környezetvédelmi diákcsere program (Bad Kötzting)

márc. 14. tanítási szünet

márc. 16. média OKTV második forduló (2.) (Trombitás Péter (11. a))

márc. 17–20. francia nyelvű diákszínjátszó fesztivál

márc. 22. „Matematika határok nélkül” verseny (9. évfolyam)

márc. 22. Mikola Sándor országos fizikaverseny második fordulója (Gyetvai Dániel, 
Stark Lívia (9. a), Penha Felizardo Dániel, Kalapos András (9. b), Cynolter 
Zsófia, Nagy Róbert, Onodera Péter, Rekvényi Kamilla (9. c), József Anna 
(10. a), Beregszászi Lilla (10. b), Nagy Jenő, Balaton Tamás (10. c))

márc. 23. angol OKTV harmadik forduló ( Jaczkó Dániel (12. b))

márc. 23. a frankofónia ünnepe

márc. 24. a kórus fellépése a Széchenyi-fürdőben

márc. 26–27. kórustábor az iskolában

márc. 25–30. a MEP 9. nemzeti ülése Székesfehérvárott

márc. 29. Varga Tamás matematikaverseny országos döntője 
(Gyetvai Viktor (7. c), Molnár Petra (7. a), Ryan Anna (8. a))

márc. 30. francia OKTV harmadik forduló 
(Balogh Patrícia, Fűzik Míra, Kovács Beáta (12. a), Ujlaki Ágota (11. a))

márc. 31. spanyol OKTV harmadik forduló 
( Jaczkó Dániel (12. b), Sipos Júlia (12. c))

ápr. 1. magyar nyelvtan OKTV harmadik forduló (Fűzik Míra (12. a))

ápr. 1–2. 1000 perces kosár

ápr. 4. magyar irodalom OKTV harmadik forduló (Zavecz Zsófia (12. a))

ápr. 6–7. tömbnapok III.

ápr. 7–8. ART diákcsere program

ápr. 8–9. Arany János irodalmi verseny döntője (Tata, Rohály Sára (10. a))

ápr. 8–10. Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntője 
(Paks, Nagy Jenő (10. c), Takács Hajna (11. b))

ápr. 9. XI. iskolai diákszínjátszó fesztivál az Ódry színpadon

ápr. 9. kémia OKTV harmadik forduló (Bodó Kinga Sára (12. c))

ápr. 11. szaktanári fogadóóra

ápr. 12. orosz OKTV harmadik forduló (Hompot Bálint (12. a))

ápr. 14. művészeti nap
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ápr.14. Arany Dániel matematikaverseny döntője (Gyetvai Dániel (9. a), Penha 
Felizardo Dániel, Uzonyi Anna, Varga György (9. b), Bereczki Márk, 
Rekvényi Kamilla (9. c), Rohály Sára (10. a), Balaton Tamás (10. c))

ápr. 15. Csapody Vera természetvédelmi tanulmányi verseny döntője 
(a csapat: Barborják Zorka (12. a), Juhos Fanni (12. c), Tóth Bence (12. c), 
Kéri Adrienn (11. a), Varga György (9. b))

ápr. 15–16. Bereznai Gyula matematikaverseny döntője  
(Nyíregyháza, Bereczki Márk, Cynolter Zsófia, Onodera Daigoro Péter, 
Papp Dóra, Rekvényi Kamilla, Traore Sibien Youssouf (9. c))

ápr. 15–16. Less Nándor földrajzverseny második fordulója (döntő) 
(Miskolc, Varga György (9. b))

ápr. 16. Fizika OKTV harmadik forduló (Takács Hajna (11. b))

ápr. 16. Országos spanyol nyelvű vers– és prózamondó verseny döntője 
(Tata, Berger Zsófia (10. c), Kalapos András, Szatmári Eszter (9. b), 
Sipos Ágota (9. c), Klein Lilla, Pap Regina (10. b))

ápr. 18. biológia OKTV harmadik forduló (Tóth Bence (12. c))

ápr. 18. szaktanári fogadóóra

ápr. 19. a második kémia nap a kémia éve alkalmából

ápr. 20. iskolanap

ápr. 21–6. tavaszi szünet

ápr. 29. ballagás

máj. 1–3. Mikola országos fizikaverseny döntője 
(Gyöngyös, Gyetvai Dániel (9. a), Kalapos András (9. b) )

máj. 4. sportnap

máj. 5. iskolai szavalóverseny

máj. 6–8. Kitaibel Pál biológiaverseny országos döntője 
(Mosonmagyaróvár, Varga György (9. b))

máj. 9–12. papírgyűjtés

máj. 13–15. Jedlik Ányos országos fizikaverseny döntője (Nyíregyháza, Nagy Jenő (10. c))

máj. 14–15. GyalogTrefort túra a Cserhátban

máj. 16–17. a kórus esztergomi útja

máj. 23–29. nomád tábor (9. a)

máj. 29.–jún. 3. nomád tábor (9. b)

jún. 3–8. nomád tábor (9. c)

jún. 8–13. nomád tábor (10. c)

jún. 15. utolsó tanítási nap

jún. 17. évzáró ünnepség az udvaron, utána a Trés Fort kórus koncertje az iskolában

jún. 20.–aug. 31. tizenkettő iskolai szervezésű nyári tábor
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