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Eseménynaptár

szept. 1. évnyitó

szept. 4. a kórus fellépése a Király-fürdőben

szept. 23. kutatók éjszakája

okt. 7. verébavatás

okt. 16–21. német környezetvédelmi diákcsere (Bad Kötzting)

okt. 21. 1956-os megemlékezés

okt. 28. Halloween party

okt. 29.–nov. 6. őszi szünet

okt. 30.–nov. 6. a MEP nemzetközi ülése Macedóniában 
(Palotai Eszter, Traore Lili Fatime (12. a), Csapodi Zoltán)

nov. 14–17. papírgyűjtés

nov. 21. szaktanári fogadóóra

nov. 25. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 28. szaktanári fogadóóra

dec. 3. a németül tanulók adventi bécsi útja

dec. 9. matematika–tánc–zene (az „Élményműhely” által szervezett program)

dec. 10. adventi koncert és néptáncbemutató

dec. 17. szalagavató bál

dec. 21.–jan. 2. téli szünet

jan. 5. DSD német nyelvvizsga

jan. 13. az első félév utolsó napja

jan. 20. írásbeli felvételi

jan. 25. angol színház

jan. 31. német OKTV második forduló (Rohály Sára (11. a), Ujlaki Ágota (12. a))

febr. 2. angol OKTV második forduló (Berta Éva, Dombi András (12. b), Kadi 
Lyes (11. c), Palotai Eszter (12. a), Szabó Orsolya (11. c))

febr. 3. francia OKTV második forduló 
(Dombi András (12. b), Ujlaki Ágota (12. a))

febr. 4. informatika OKTV második forduló 
(Balaton Tamás (11. c), Forgó Barnabás (11. c))

febr. 4–12. síszünet

febr. 6. magyar irodalom OKTV második forduló (Kovács Márta (12. a))

febr. 7. Varga Tamás matematikaverseny budapesti fordulója (Tóth Boglárka (7. a),  
Fülöp Máté, Jávor Ádám (7. b), Cynolter Márton, Szulovszky Péter (7. c), 
Molnár Petra (8. a), Gyetvai Viktor, Novák Csilla, Rácz Imre (8. c))



27 1 naptár 2

febr. 7–12. iskolai sítábor Ausztriában

febr. 9. fizika OKTV második forduló 
(Balaton Tamás, Nagy Jenő (11. c) és Takács Hajna (12. b))

febr. 13. biológia OKTV második forduló  
(Kéri Adrienn (12. a), Sklánitz Réka (12. b), Juhász Dorottya (12. c))

febr. 14. spanyol OKTV második forduló 
(Szabó Natasa (12. a), Vész Barbara (11. a))

febr. 17. orosz OKTV második forduló 
(Ginter Tamás (11. a), Gyulai Anita (12. a))

febr. 17. Trefort bál (Rákóczi út 5.)

febr. 18. öregdiák bál (Rákóczi út 5.)

febr. 23. Arany Dániel matematikaverseny második fordulója (Gyetvai Viktor (8. c, 
a kilencedikesek kategóriájában), Hegedűs Anita, Ryan Anna (9. a), Varga 
Sámuel (9. b), Berky Csaba, Vörös Miklós (9. c), Gyetvai Dániel, Stark Lívia 
(10. a), Glavinics Judit, Kalapos András, Nagy Ádám, Penha Felizardo Dá-
niel, Princz Ákos, Tran Hoang László, Uzonyi Anna, Varga György (10. b),  
Bereczki Márk, Cynolter Zsófia, Papp Dóra, Rekvényi Kamilla (10. c)) 

febr. 24. „Fedezd föl a Trefortot” (ismerkedési délután a felvételiző hatodikos diákok 
számára)

márc. 1. Demokráciajáték a Parlamentben

márc. 2–4. matektábor (Kismaros)

márc. 3. szóbeli felvételi

márc. 10–17. német környezetvédelmi diákcsere program (Magyarország)

márc. 13. Varga Tamás matematikaverseny döntője (Tóth Boglárka (7. a), Jávor 
Ádám (7. b), Molnár Petra (8. a), Gyetvai Viktor (8. c))

márc. 14. megemlékezés az 1848/49-es eseményekről

márc. 16–22. MEP tizedik nemzeti ülése

márc. 21. angol OKTV döntő (Kadi Lyes (11. c) )

márc. 21. „Matematika határok nélkül” verseny (9. évfolyam)

márc. 22–25. francia diákszínjátszó fesztivál Pécsett

márc. 26. német OKTV döntő (Rohály Sára (11. a), Ujlaki Ágota (12. a) )

márc. 28. a frankofónia ünnepe

márc. 29. spanyol OKTV döntő (Szabó Natasa (12. a), Vész Barbara (11. a))

márc. 30. színházavatás (nagy tanári szoba)

márc. 31. XIV. iskolai diákszínjátszó fesztivál

ápr. 5–9. tavaszi szünet

ápr. 14. országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny döntője
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ápr. 16. szaktanári fogadóóra

ápr. 16. Holokauszt emléknap iskolai projektje

ápr. 18–25. német diákcsere (kölni diákok fogadása)

ápr. 19. Arany Dániel matematikaverseny döntője (Gyetvai Viktor (8. c) a kilence-
dikesek kategóriájában, Hegedűs Anita, Ryan Anna (9. a), Gyetvai Dániel 
(10. a), Glavinics Judit, Kalapos András, Penha Felizardo Dániel, Princz 
Ákos (10. b), Cynolter Zsófia, Rekvényi Kamilla (10. c))

ápr. 19. Trefort talent (iskolai Ki mit tud?)

ápr. 20. Trefort nap az iskolában: tolerancia és más programok, műfordító verseny

ápr. 21. Trefort nap a Pilisben: „várfoglaló” játék sok feladattal az egri vár másolátánál

ápr. 20–21. Bereznai Gyula matematikaverseny döntője Nyíregyházán (Uzonyi Anna, 
Varga György, Penha Felizardo Dániel, Tran Hoang László (10. b), Be-
reczki Márk, Cynolter Zsófia, Rekvényi Kamilla, Traore Sibien Youssouf, 
Onodera Daigoro Péter (10. c))

ápr. 20–21. Less Nándor földrajzverseny döntője Miskolcon (Varga György (10. b))

ápr. 21–22. Szilárd Leó fizikaverseny döntője Pakson (Gróf Dániel (11. a), Nagy Jenő, 
Balaton Tamás (11. c))

ápr. 23. szaktanári fogadóóra

ápr. 23–26. papírgyűjtés

máj. 4. ballagás

máj. 9. sportnap a Margitszigeten

máj. 11–13. Jedlik Ányos fizikaverseny döntője Nyíregyházán (Berghammer Dávid, 
Bozsik Szabolcs, Ispánki Marcell, Simola Rita (7. a), Cervenak Márton, 
Misius Tamás, Póta Krisztián, Solymos Petra (7. c), Dobreff Gergely (9. a))

máj. 22–29. német környezetvédelmi 
diákcsere program 
(Németország)

máj. 26.–jún. 1. nomád tábor (9. c)

jún. 1–6 nomád tábor (9. b)

jún. 6–11. nomád tábor (9. a)

jún. 15. utolsó tanítási nap

jún. 20. évzáró ünnepség, utána 
a kóruskoncert az udvaron

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