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Eseménynaptár

szept. 1. évnyitó

okt. 7. verébavatás

okt. 12. argentin nap

okt. 13–18. nemzetközi MEP ülés (Szófia, Tornai Dorottya (11. b), Imre Zoltán 
(11. c))

okt. 15. kirajzás (iskolai szintű diákönkormányzati program)

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

okt. 28. Halloween (az angol tanárok szervezésében)

okt. 29.–nov. 6. őszi szünet

nov. 14. szaktanári fogadóóra

nov. 14–16. papírgyűjtés

nov. 18. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 20–25. International Youth Scientific Congress (Madrid, Gombár Zsofia (11. c), 
Graning Sára (11. a), Nagy Bea (11. a), Kun Bernát (11. b) Wootsch 
Bendek (11. b), Gedeon Gábor tanár úr)

nov. 21. szaktanári fogadóóra

nov. 24.–dec. 8. ruhagyűjtés

nov. 26. a németül tanulók bécsi útja

nov. 28. iskolai szavaló- és mesemondó verseny

nov. 30. DSD német nyelvvizsga

dec. 3. szalagavató bál

dec. 5–8. SZUNO vásár

dec. 8. Trefort nap

dec. 10. karácsonyi koncert és néptáncbemutató

dec. 21.–jan. 2. téli szünet

jan. 7. informatika (II.) OKTV második fordulója (Misius Tamás (12. c))

jan. 20. az első félév utolsó napja

jan. 21. a hatodikosok írásbeli felvételije

jan. 24. Varga Tamás matematikaverseny második forduló (Bujdosó Gergő, 
Koczka Vince András, Komonyi Ágnes (7. a), Semjén Adriána (7. c), 
Bedő Katalin, Fertő Emma, Kása Caba, Rieder András, Zou Liyuan 
Dávid (8. a), Filotás Dénes (8. b), Bánszki Balázs, Benczúr Máté, Csapó 
Dániel, Penc Márk (8. c))

jan. 25. matematika OKTV második forduló (Donáth Botond (12. b), Kalapos 
Péter, Misius Tamás (12. c))
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jan. 26. angol OKTV második forduló (Misius Tamás (12. c), Simola Rita (12. a))

febr. 2. Arany Dániel matematikaverseny második forduló (Moson Péter (9. a), 
Szabó András, Zelei Regina (9. b), Varga Eszter Anna (9. c), Kerényi Ta-
más, Reményi Réka (10. b), Penc Patrik, Takács Ákos (10. c))

febr. 3. Trefort bál

febr. 3. francia OKTV második forduló (Rieder Anna Róza (12. b), Soós Lilla (12. 
c), Szabó Milán (11. c))

febr. 4. informatika OKTV második forduló (Berghammer Dávid (12. a))

febr. 8.–ápr. 12. Ángel Sanz Briz vándorkiállítás

febr. 10. orosz OKTV második forduló (Kis-Tóth Zsombor (12. c))

febr. 10–12. Dürer kémiaverseny országos döntő (Miskolc, Baumann Anna, Kalapos 
Péter (12. c), Penc Patrik (10. c) összeállítású csapat)

febr. 11–19. síszünet, iskolai sítábor

febr. 13. biológia OKTV második forduló (Nguyen Hoang Giang (11. a), Donkó 
Zsombor, Varga Eszter (11. c), Kméczik Regina, Tóth Boglárka (12. a), 
Csatlós Zselyke, Sólymos Petra, Zelnik Palóma (12. c))

febr. 14. spanyol OKTV második forduló (Bakos Lilla (12. a), Simola Rita (12. a), 
Frizzi Blanka (12. c))

febr. 24. "Fedezd föl a Trefortot" (ismerkedési program a felvételiző hatodikos 
diákok számára)

febr. 25. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

febr. 27. – márc. 3. a hatodikosok szóbeli felvételi vizsgája

febr. 28. Varga Tamás matematikaverseny döntője (Semjén Adriána (7. c),  Bedő 
Katalin (8. a), Bánszky Balázs (8. c))

márc. 7. Matematika határok nélkül (osztályok közötti országos verseny (9. a és 
9. b))

márc. 8. próbaérettségi

márc. 9–14. MEP nemzeti ülése (Szeged, Czentnár Enikő (9. a), Moharos Viktor 
(9. c), Csizmadia Zsombor, Szilárd Pálma, Tóth Máté Benedek (10. a), 
Nagy Benedek (10. b), Donkó Zsombor, Szabó Milán (11. c))

márc. 11. informatika OKTV döntője (Berghammer Dávid (12. a))

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

márc. 14. a Frankofónia ünnepe

márc. 17–19. matektábor (Kismaros)

márc. 18. kémia OKTV döntő (Baumann Anna, Kalapos Péter (12. c) )

márc. 20–28. XIX. iskolai diákszínjátszó fesztivál

márc. 23. spanyol OKTV döntő (Frizzi Blanka (12. c))

márc. 28. német OKTV döntő (Zólyomi Sára (12. c))

márc. 31.–ápr. 1. TUDOK kárpát-medencei konferencia (Székesfehérvár, Koczka Vencel, 
Lipták Zoltán (10. a) és Reményi Réka (10. b))
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ápr. 6. Arany Dániel matematikaverseny harmadik forduló (Varga Eszter Anna 
(9. c))

ápr. 7–9. kórustábor (Piliscsaba)

ápr. 8. biológia OKTV döntő (Varga Eszter (11. c), Tóth Boglárka (12. a))

ápr. 10. szaktanári fogadóóra

ápr. 10. orosz OKTV döntő (Kis-Tóth Zsombor (12. c))

ápr. 12. megemlékezés a holokausztról

ápr. 12–14. Zrínyi Ilona matematikaverseny döntője (Debrecen, Bartyuk Lili (7. b), 
Varga Eszter Anna (9. c))

ápr. 13–18. tavaszi szünet

ápr. 18–20. papírgyűjtés

ápr. 19. francia OKTV döntője (Rieder Anna Róza (12. b), Soós Lilla (12. c), 
Szabó Milán (11. c))

ápr. 21–22. ezer perces kosáslabda (a diákönkormányzat szervezésében)

ápr. 24. szaktanári fogadóóra

ápr. 24–27. papírgyűjtés

ápr. 25. Áder János köztársasági elnök látogatása az iskolánkban

ápr. 29.–máj. 7. német diákcsere ( Jever), németországi program

máj. 5. ballagás

máj. 8. sportnap

máj. 9–10. délutáni tanítás 12, illetve 13 órától

máj. 17. idegen nyelvi kompetenciamérés a 8. évfolyamon

máj. 19–25. nomád tábor (9. a)

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

máj. 24. országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon

máj. 25–30. nomád tábor (9. b)

máj. 30.–jún. 4. nomád tábor (9. c)

jún. 4. megemlékezés a nemzeti összetartozás emléknapján

jún. 6-8. a 7., 8., 10. évfolyamokon szaktárgyi projektek, a 9. évfolyamon tanítás, a 
11. évfolyamom pszichológia modul

jún. 12–15. osztálykirándulások a 7., 8., 10. és 11. évfolyamokon

jún. 15. utolsó tanítási nap

jún. 16. tanévzáró ünnepség

jún.17–23. haladó nomád tábor

jún. 19–23. English in Action (angol nyelvtanfolyam az iskolában)

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