
Eseménynaptár

szept. 1. évnyitó

okt. 3. verébavatás

okt. 14. spanyol nap

okt. 16. egy kínai delegáció látogatása az iskolában

okt. 18. ökonap

okt. 20. a „Családi történetem” (iskolai) pályázat benyújtásának határideje

okt. 20. megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

okt. 23.–nov. 2. őszi szünet

nov. 3–6. papírgyűjtés

nov. 6. helyesírási verseny

nov. 8–15. nemzetközi MEP ülés (Luxemburg, Csitkovics Péter, Mangoff Nóra, 
Sárosi András (9. c), Migács Bálint (11. b))

nov. 17. szaktanári fogadóóra

nov. 21. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 22. a németül tanulók bécsi útja

nov. 24. szaktanári fogadóóra

nov. 30. szalagavató bál

dec. 2. DSD német nyelvvizsga

dec. 4–6. SZUNO vásár

dec. 6. karácsonyi koncert és néptáncbemutató

dec. 8–12. frontmozi az iskolában délutánonként

dec. 12. szavalóverseny

dec. 12. közösségi vásár

dec. 13. Trefort nap

dec. 13. az Öveges pályázat zárórendezvénye

dec. 20.–jan. 4. téli szünet

jan. 1. Az iskola neve 2015. január elsejétől ELTE Trefort Ágoston Gyakorló 
Gimnázium.

jan. 6. történelem OKTV második forduló (Szulovszky Mária (11. a) )

jan. 8. földrajz OKTV második forduló (Rácz Imre (11. c))

jan. 16. az első félév utolsó napja

jan. 17. írásbeli felvételi

jan. 23. a félévi bizonyítványok kiosztása 

jan. 27. Varga Tamás matematikaverseny második forduló (Mosoni Péter (7. a), 
Szabó Máté, Zelei Regina (7. b), Varga Eszter (7. c), Lipták Zoltán (8. a),  
Benke András, Kerényi Tamás, Nagy Benedek, Reményi Réka, Tornai 
Zsombor, Vásárhelyi Márton, Vitéz Benedek (8. b), Nyerges Balázs, Penc 
Patrik, Takács Ákos (8. c))
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jan. 28. matematika OKTV második forduló (Ryan Anna (12. a))

jan. 29. angol OKTV második forduló (Birghoffer Péter (12. b), Rákos Dóra (12. a))

jan. 30. Trefort bál

febr. 2. német OKTV második forduló (Palotás Márk, Ryan Anna, Zsoldos Lili 
(12. a))

febr. 6. francia OKTV második forduló (Szőnyi Mihály (12. b), Zeman Gabriella 
(12. c))

febr. 6–11. síszünet, iskolai sítábor

febr. 12. Arany Dániel matematikaverseny második forduló (Borbély Dóra, Monos-
tori Réka (9. a), John Tamás (9. b), Kovács Benedek, Kovács Tamás (9. c), 
Tóth Boglárka (10. a), Jávor Ádám, Nguyen Hoang Hai (10. b), Misius 
Tamás, Póta Krisztián, Szulovszky Péter (10. c))

febr. 13. orosz OKTV második forduló (Fűr Veronika (12. a), Koller Domonkos 
(12. b), Varju Veronika (12. c))

febr. 14. Curie kémiaverseny második forduló (Kalapos Péter, Koncz Lili, Sólymos 
Petra, Misius Tamás, Barborják Péter (10. c))

febr. 16. biológia OKTV második forduló (Palotás Márk, Rákos Dóra, Tanai Lilla, 
Zsoldos Lili (12. a), Penc Mirjam, Pollner Nóra, Prepok Marcell (12. b))

febr. 17. spanyol OKTV második forduló (Ryan Anna (12. a))

febr. 20. „Fedezd föl a Trefortot” (ismerkedési délután a felvételiző hatodikos diákok 
számára)

febr. 25. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

febr. 28. szóbeli felvételi

márc. 3. Varga Tamás matematikaverseny döntője (Mosoni Péter (7. a), 
Varga Eszter (7. c), Vitéz Benedek (8. b))

márc. 5. ART rendezvény a Trefortban

márc. 7. XVII. iskolai diákszínjátszó fesztivál

márc. 12. Irinyi kémiaverseny második forduló (Kalapos Péter (10. c))

márc. 13. megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

márc. 18. a Frankofónia ünnepe

márc. 20–22. matektábor (Kismaros)

márc. 20–26. a MEP nemzeti ülése (Mangoff Nóra, Csitkovics Péter, Sárosi András (9. c),  
Nguyen Nam Son (10. c), Fekete Borbála (11. a), Greczula Levente, 
Szánthó Alexandra (11. b), Migács Bálint, Szőnyi Mihály (12. b))

márc. 21–28. a MEP nemzetközi ülése Nápolyban (Szulovszky Mária (11 .a))

márc. 22. francia diákszínjátszó fesztivál Pécsett

márc. 24. nemzetközi ifjúsági vitaverseny (Ryan Anna (12. a))

márc. 24. angol OKTV döntő (Birghoffer Péter (12. b), Rákos Dóra (12. a))

márc. 26. német OKTV döntő (Palotás Márk, Ryan Anna (12. a))

márc. 27–31. a 10. a a CERN-ben (Svájcban)
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ápr. 1. spanyol OKTV döntő (Ryan Anna (12. a))

ápr. 1-2. ezerperces kosárlabda

ápr. 1–3. Zrínyi Ilona országos matematikaverseny döntője (Pécs, Varga Eszter (7. c))

ápr. 2–7. tavaszi szünet

ápr. 13. szaktanári fogadóóra

ápr. 13–16. papírgyűjtés

ápr. 13–20. német diákcsere (a jeveri diákok fogadása)

ápr. 15. sportnap (Margitsziget)

ápr. 16. megemlékezés a holokausztról

ápr. 17–18. Szilárd Leó fizikaverseny döntője (Paks, Murin Dániel (9. b))

ápr. 17–19. angoltábor (Csattogóvölgy, 34 diák)

ápr. 20. szaktanári fogadóóra

ápr. 21–28. német diákcsere (a kölni diákok fogadása)

ápr. 22. a História-kör programja: az örmény népirtás

ápr. 24. kirajzás a 7-11. évfolyamokon, tanítás a 12. évfolyamon

ápr. 24–26. Irinyi kémiaverseny döntője (Szeged, Kalapos Péter (10. c))

ápr. 30. ballagás

máj. 6. 7-8. évfolyam: múzeumi programok és kirándulások, 
9. évfolyam: pénzügyi ismeretek projektnap, 
10-11. évfolyam: pályaorientációs nap,
12. évfolyam: történelem érettségi

máj. 9. Curie kémiaverseny döntője (Szolnok, Kalapos Péter, Misius Tamás Bálint 
(10. c))

máj. 15. jótékonysági koncert

máj. 22–28. nomád tábor (9. a)

máj. 27. országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon

máj. 28.–jún. 2. nomád tábor (9. c)

máj. 29.–jún. 6. német diákcsere ( Jever) – kiutazás

június 2–7. nomád tábor (9. b)

jún. 4. megemlékezés a nemzeti összetartozás emléknapján

jún. 8. kóruskoncert, néptáncbemutató és táncház az udvaron

jún. 12. utolsó tanítási nap

jún. 15–19. English in Action (angol nyelvtanfolyam az iskolában)

jún. 16. szülői értekezlet a leendő hetedikesek szüleinek

jún. 17. tanévzáró ünnepség

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


