
Eseménynaptár

szept. 2. évnyitó

okt. 4. verébavatás

okt. 9. Krása: Brundibár c. gyerekoperája a nagy tornateremben 

okt. 18. közösségi szolgálati börze

okt. 18–19. diákönkormányzati hétvége az iskolában

okt. 22. megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

okt. 25. angolosok kreatív írás programja (Halloween)

okt. 26.–nov. 3. őszi szünet

nov. 5. mexikói nap (délutáni program)

nov. 18. szaktanári fogadóóra

nov. 22. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 23. a németül tanulók bécsi útja

nov. 25. szaktanári fogadóóra

nov. 30. szalagavató bál

dec. 3. DSD német nyelvvizsga

dec. 7. Trefort nap

dec. 14. karácsonyi koncert és néptáncbemutató

dec. 21.–jan. 5. téli szünet

jan. 7 . történelem OKTV második forduló (Baán Tamás, Gyetvai Dániel (12. a))

jan. 17. az első félév utolsó napja

jan. 18. irásbeli felvételi

jan. 24. a félévi bizonyítványok kiosztása 

jan. 28. Varga Tamás matematikaverseny második forduló (Lipták Zoltán, 
Peremiczki Zsófia, Tóth Máté, Tóth Kristóf (7. a), Benke András, 
Csontos Boldizsár, Hosszú Máté, Nagy Benedek Sándor, Reményi Réka, 
Tornai Zsombor, Vásárhelyi Márton, Vitéz Benedek (7. b), Abdul-Nour 
Fady (7. c), Monostori Réka (8. a), Ilinyi Blanka, John Tamás, Wootsch 
Benedek, Zarka Áron (8. b), Imre Zoltán, Kovács Tamás, Varga Eszter (8. c))

jan. 29. matematika OKTV második forduló (Ryan Anna (11. a), Gyetvai 
Dániel (12. a), Glavinics Judit, Kalapos András, Penha Felizardo Dániel, 
Princz Ákos, Tran Hoang László, Uzonyi Anna (12. b), Rekvényi 
Kamilla (12. c))

jan. 31. Trefort bál

febr. 1–9. síszünet

febr. 3. német OKTV második forduló (Ryan Anna (11. a))
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febr. 5. angol OKTV második forduló (Rákos Dóra (11. a), Birghoffer Péter (11. 
b), Nyikos Olívia, Turóczi Fanny (12. c))

febr. 7. francia OKTV második forduló (Zeman Gabriella (11. c), Glavinics Judit 
(12. b), Gyetvai Dániel (12. a))

febr. 10. kémia OKTV második forduló (Princz Ákos, Varga György (12. b))

febr. 12. művészettörténet OKTV második forduló (Máriáss Blanka (12. c))

febr. 13. fizika OKTV második forduló (Kalapos András (12. b))

febr. 13. Arany Dániel matematikaverseny második forduló (Fülöp Máté, Jávor 
Ádám, Nguyen Hai (9. b), Barborják Péter, Cervenak Márton, Cynolter 
Márton, Kalapos Péter, Misius Tamás (9. c), Molnár Petra (10. a), Gyetvai 
Viktor, Novák Csilla, Rácz Imre (10. c))

febr. 17. biológia OKTV második forduló (Szabó Dea (12. b) I. kategória, 
Glavinics Judit, Szatmári Eszter, Uzonyi Anna, Varga György (12. b), 
Cynolter Zsófia, Onodera Daigoro Péter (12. c) II. kategória)

febr. 18. spanyol OKTV második forduló (Gay Katalin (12. a), Vitéz Orsolya (11. c), 
Jánosi Blanka, Sipos Ágota (12. c))

febr. 21. "Fedezd föl a Trefortot" (ismerkedési délután a felvételiző hatodikos 
diákok számára)

febr. 21. rajz és vizuális kultúra OKTV második forduló (Terenyei Tímea (11. b))

febr. 21–22. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny döntője (Miskolc, 
Varga Eszter (8. c), Uzonyi Anna, Varga György (12. b))

febr. 22. a műfordító verseny eredményhirdetése

febr. 24. ART program a Trefortban

febr. 24. dráma OKTV második forduló (Kemény Gabriella (11. a), Csermendy 
Éva (11. c), Iritz Borbála (11. c), Nyikos Olívia (12. c))

febr. 25. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

febr. 28. Trefort vacsoraest (szülői és öregdiák rendezvény)

márc. 1. szóbeli felvételi

márc. 7–9. matektábor (Kismaros)

márc. 11. ART program a Radnótiban

márc. 11. „Matematika határok nélkül” verseny (9. évfolyam)

márc. 14. megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

márc. 14–19. a MEP XII. nemzeti ülése (Szentendre)

márc. 17. Szt. Patrik ünnepe – ír nap

márc. 19. a Frankofónia ünnepe

márc. 21–23. francia diákszínjátszó fesztivál Pécsett

márc. 23–31. német diákcsere (a jeveri diákok fogadása)

márc. 25. flashmob a Budapesti Corvinus Egyetemen (kórus)
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márc. 27. német OKTV döntő (Ryan Anna (11. a))

márc. 28. ART program az Apáczaiban

márc. 29.–ápr. 5. a MEP nemzetközi ülése (Bécs, Takács Levente, Nyikos Olívia, László 
Dániel (12. c))

ápr. 2. spanyol OKTV döntő (Gay Katalin (12. a), Jánosi Blanka, Sipos Ágota 
(12. c), Vitéz Orsolya (11. c))

ápr. 5. fizika OKTV döntő (Kalapos András (12. b))

ápr. 7. szaktanári fogadóóra

ápr. 7–10. papírgyűjtés

ápr. 7–26. Anne Frank emlékkiállítás az iskolában

ápr. 10. Arany Dániel matematikaverseny döntője (Misius Tamás (9. c), Molnár 
Petra (10. a) és Gyetvai Viktor (10. c))

ápr. 11–13. Szilárd Leó fizikaverseny döntője (Paks, Stark Lívia (12. a), Onodera 
Daigoro Péter (12. c))

ápr. 12. XVI. iskolai diákszínjátszó fesztivál

ápr. 12. biológia OKTV döntő (Uzonyi Anna, Varga György (12. b))

ápr. 15. megemlékezés a holokausztról

ápr. 16. sportnap (Margitsziget) 

ápr. 17–22. tavaszi szünet

ápr. 24. dráma OKTV döntő (Iritz Borbála (11. c))

ápr. 25–27. Jedlik Ányos fizikaverseny döntője (Nyíregyháza, Zára Villő (7. a), Murin 
Dániel, Wootsch Benedek (8. b), Kovács Benedek, Misius Bálint, Sólymos 
Petra (9. c))

ápr. 26. kirajzás (7–11. évf.), tanítás a 12. évfolyamon

ápr. 28. szaktanári fogadóóra

ápr. 29.–máj. 6. kölni német diákcsere – vendégfogadás

ápr. 30. ballagás

máj. 7. 7–8. évfolyam: tanítás (4 rövidített óra 13 órától), 9. évfolyam: pénzügyi 
ismeretek projektnap, 10–11. évfolyam: pályaorientációs nap, 
12. évfolyam: történelem érettségi

máj. 12. írásbeli angol szintfelmérő a leendő hetedikeseknek

máj. 21–27. nomád tábor (9. c)

máj. 28. országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon

máj. 29. a francia színjátszókör előadása

jún. 1–6. nomád tábor (9. b)

jún. 4. közös megemlékezés a nemzeti összetartozás emléknapján

jún. 18. évzáró ünnepség az udvaron, utána kóruskoncert és táncház az udvaron

jún. 19.–aug. 31. tíz iskolai szervezésű nyári tábor
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