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aug. 29.–szept. 5. német diákcsere (köln) – kiutazás

szept. 1. évnyitó

szept. 4–7. a 9. c biológia szakköröseinek milánói utazása 

okt. 2. verébavatás

okt. 5. kirajzás (diákönkormányzati program a hármashatárhegyi repülőtéren)

okt. 13. spanyol nap

okt. 16–17. kórustábor az iskolában

okt. 18–24. international youth scientific Congress (madrid, Bakos Lilla Jázmin,  
Balázs sámuel, Bozsik szabolcs, Papp András, Tóth Boglárka (11. a))

okt. 21-22. megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

okt. 23.–nov. 1. őszi szünet

nov. 2–4. papírgyűjtés

nov. 16. szaktanári fogadóóra

nov. 20. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 21. a németül tanulók bécsi útja

nov. 23. szaktanári fogadóóra

nov. 29. szalagavató bál

nov. 30.–dec. 5. szuno vásár

dec. 2. DsD német nyelvvizsga

dec. 5. Trefort nap, közösségi vásár, öregdiák találkozó

dec. 5. karácsonyi koncert és néptáncbemutató

dec. 19.–jan. 3. téli szünet

jan. 5. történelem okTv második forduló (nagy kristóf (12. b))

jan. 16. a hatodikosok írásbeli felvételije

jan. 19. varga Tamás matematikaverseny második forduló (földvári-nagy kincső 
Csepke (7. b), mosoni Péter (8. a), szabó máté András (8. b), varga Eszter 
Anna (8. c))

jan. 22. az első félév utolsó napja

jan. 25. a félévi bizonyítványok kiosztása

jan. 27. matematika okTv második forduló (misius Tamás (11. c), nagy kristóf 
(12. b), molnár Petra (12. a))

jan. 28. Arany Dániel matematikaverseny második forduló (Tóth kristóf (9. a), 
kerényi Tamás, reményi réka, szabó olivér norton, vásárhelyi márton 
Pál, vitéz Benedek (9. b), Penc Patrik, Takács Ákos (9. c), John Tamás, 
Wootsch Benedek (10. b), varga Eszter (10. c))
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jan. 28. angol okTv második forduló (Angeli Andrea (12. c), Bordás Attila (12. c),  
simola rita (11. a))

jan. 29. Trefort bál

febr. 1. német okTv második forduló (rácz Adrienn (11.a))

febr. 6. informatika okTv második forduló (Berghammer Dávid (11. a))

febr. 6–14. síszünet, iskolai sítábor

febr. 8. kémia okTv második fordulója (kalapos Péter (11. c))

febr. 11. fizika okTv második fordulója (misius Tamás (11. c))

febr. 15. biológia okTv második forduló (Czoch Ákos (12. c), Erhardt mária (12. c),  
gyúró fanni (12. c), molnár Petra (12. a), szász Csenge (12. b), Tóth Bog-
lárka (11. a) és Tóth viktória (12. c))

febr. 15. művészettörténet okTv második forduló (novák Csilla (12. c))

febr. 16. spanyol okTv második forduló (Barna Evelin (12. b), máriáss Lenke 
(12. c), novák Csilla (12. c), simola rita (11. a), strommer Anna (12. b), 
szulovszky mária (12. a))

febr. 19. „fedezd föl a Trefortot” (ismerkedési délután a felvételiző hatodikos diákok 
számára)

febr. 22–26. a hatodikosok szóbeli felvételije

febr. 26–27. oláh györgy kémiaverseny budapesti döntője (kalapos Péter (11. c))

febr. 29. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

márc. 5. Xviii. iskolai diákszínjátszó fesztivál

márc. 1. varga Tamás matematikaverseny döntője (mosoni Péter (8. a), szabó máté 
András (8. b), varga Eszter Anna (8. c))

márc. 11. megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

márc. 11–17. mEP nemzeti ülése

márc. 12. földvári-nagy kincső Csepke (7. b), varga Eszter Anna (8. c),  szabó 
olivér norton (9. b) bekerült a Templeton-program országos kétszáz fős 
csoportjába.

márc. 16. a frankofónia ünnepe

márc. 17. ArT rendezvény a Trefortban

márc. 19. kémia okTv döntő (kalapos Péter (11. c))

márc. 22. angol okTv döntő (simola rita (11. a))

márc. 24–29. tavaszi szünet

márc. 30. spanyol okTv döntő (Barna Evelin (12. b), máriáss Lenke (12. c),  
novák Csilla (12. c), simola rita (11. a), strommer Anna (12. b), 
szulovszky mária (12. a))

márc. 31. megemlékezés a holokausztról: a saul fia c. film az uránia moziban (9-12. 
évf.), osztályprogramok (7-8. évf.)

márc. 31. német okTv döntő (rácz Adrienn (11.a))

ápr. 1–3. matektábor (kismaros)
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ápr. 4–11. német diákcsere (a jeveri diákok fogadása)

ápr. 9. biológia okTv döntő (Tóth Boglárka (11. a))

ápr. 9–16. mEP nemzetközi ülése magyarországon

ápr. 11. szaktanári fogadóóra

ápr. 16–23. német diákcsere (a kölni diákok fogadása)

ápr. 18. szaktanári fogadóóra

ápr. 18–20. papírgyűjtés

ápr. 20. művészettörténet okTv döntő (novák Csilla (12. c))

ápr. 22–24. Jedlik Ányos országos fizikaverseny döntője  
(nyíregyháza, Lipták zoltán (9. a), John Tamás (10. b))

ápr. 29. ballagás

máj. 2. a sportnap a rossz idő miatt elmaradt

máj. 3–4. délutáni tanítás 13 órától a délelőtti írásbeli érettségi után

máj. 22–29. német diákcsere ( Jever) – kiutazás

máj. 24–30. nomád tábor (9. c)

máj. 25. országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon

máj. 30.–jún. 4. nomád tábor (9. a)

jún. 4. megemlékezés a nemzeti összetartozás emléknapján

jún. 4–9. nomád tábor (9. b)

jún. 8. kóruskoncert, néptáncbemutató és táncház az udvaron

jún. 9. utolsó tanítási nap

jún. 9–11. dróntábor

jún. 13–15. osztálykirándulások

jún. 17. tanévzáró ünnepség

jún. 20–24. English in Action (angol nyelvtanfolyam az iskolában)

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


