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Eseménynaptár

szept. 1. évnyitó

szept. 12–19. német diákcsere (Köln) (magyarországi program)

okt. 5–12. német diákcsere (Köln) (németországi program) 

okt. 6. az aradi vértanúk emléknapja

okt. 6. verébavatás

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

okt. 25. iskolai helyesírási verseny

okt. 26–29. egy kolozsvári kórus látogatása

nov. 6–8. papírgyűjtés

nov. 13. szaktanári fogadóóra

nov. 14. spanyol nap

nov. 17. igazgatói tájékoztató a felvételizők szüleinek

nov. 18. a németül tanulók bécsi útja

nov. 20. szaktanári fogadóóra

nov. 25. szalagavató bál

dec. 4–8. SZUNO vásár

dec. 5. Trefort nap

dec. 11. történelem OKTV második forduló (Farkas Zsuzsanna, Tóth Máté 
(11. a), Ágoston Dorottya (12. c))

dec. 14. iskolai vers- és prózamondó verseny

dec. 16. karácsonyi koncert és néptáncbemutató

dec. 21.–jan. 2. téli szünet

jan. 20. a hatodikosok írásbeli felvételije

jan. 22. kémia OKTV második forduló ( John Tamás (12. b))

jan. 23. Varga Tamás matematikaverseny második forduló (Bognár Bence (7. a), 
Góczán Balázs, Gozlan-Vajda Noémi, Miklósi Márk, Mile Zsófia, 
Németh Emese, Papp Petra, Tóth Kata, Vadász Dániel (7. b), Bubrik 
Márton, Molnár Marcell, Szalai Zalán (7. c), Farkas Péter (8. a), Nemes 
Nóra, Reményi Péter, Semjén Adriána Mária (8. c))

jan. 24. matematika OKTV második forduló (Borbély Dóra (12. a), John Tamás 
(12. b), Koczka Vencel (11. a), Wootsch Benedek (12. b))

jan. 24. Horváth Mihály történelemverseny második forduló (Héthelyi Máté 
(9. a), Pap Dóra, Nagy Levente, Gereczi Botond (10. a), Zelei Regina 
(10. b))

jan. 25. angol OKTV második forduló ( Jókay Kristóf, Nádi Flóra (11. c))

jan. 26. az első félév utolsó napja

jan. 29. német OKTV második forduló (Borbély Dóra (12. a) )
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febr. 2. francia OKTV második forduló (Zilahy Anna (11. c))

febr. 2. informatika OKTV második forduló (Pócz Gergely (12. a), Sipos Noémi 
(11. a))

febr. 2. Trefort bál

febr. 6. magyar irodalom OKTV második forduló (Kovács Csenge (12. b))

febr. 8. Arany Dániel matematikaverseny második forduló (Bauman Richárd, 
Bárány Benedek, Bedő Katalin, Fekszi Csaba, Fertő Emma, Gődény Ákos, 
Kása Csaba, Kormos Ákos, Rieder András (9. a), Filotás Dénes, Pafféri 
Péter (9. b), Bánszki Balázs, Benczúr Máté, Jókay Benedek, Penc Márk 
(9. c), Varga Eszter Anna (10. c))

febr. 9. Trefort támogatói vacsoraest

febr. 10–18. síszünet, iskolai sítábor

febr. 10–15. iskolai sítábor

febr. 12. biológia OKTV második forduló (Erhardt Júlia (11. c), Lipták Zol-
tán (11. a), Mészáros Dorina (11. c), Budavári Richárd (12. c), Nguyen 
Huong Giang (12. a), Donkó Zsombor (12. c), Varga Eszter (12. c))

febr. 12. művészettörténet OKTV második forduló  (Simon Mihály (12. b)

febr. 19. spanyol OKTV második forduló (Nagy Katica (12. a))

febr. 19. dráma OKTV második forduló (Zilahy Anna (11. c))

febr. 20. Kosáry Domokos történelemverseny második forduló (Kecskeméti 
Bálint (7. c), Banga András, Héthelyi Máté (9. a), Gereczi Botond, Nagy 
Levente és Pap Dóra (10. a))

febr. 23. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

febr. 23. "Fedezd föl a Trefortot" (program a felvételiző hatodikos diákok számára)

febr. 26.–márc. 2. természettudományos hét

márc. 3. a hatodikosok szóbeli felvételi vizsgája

márc. 12. ír nap

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

márc. 14–19. MEP nemzeti ülése

márc. 20–27. XX. iskolai diákszínjátszó fesztivál

márc. 21. a Frankofónia ünnepe

márc. 23. ART-nap a Trefortban

márc. 24. Horváth Mihály történelemverseny döntője (Héthelyi Máté (9. a) és 
Gereczi Botond (10. a))

márc. 29.–ápr. 3. tavaszi szünet

ápr. 2–11. német diákcsere ( Jever) (magyarországi program)

ápr. 6–8. iskolai matektábor (Kismaros)

ápr. 9. szaktanári fogadóóra

ápr. 9–12. papírgyűjtés

ápr. 12. Arany Dániel matematikaverseny döntő (Varga Eszter Anna (10. c))
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ápr. 12–15. a kórus és a néptáncsoport kolozsvári útja

ápr. 16. megemlékezés a holokausztról

ápr. 16. szaktanári fogadóóra

ápr. 21. kirajzás – dök program a Normafánál

ápr. 23. spanyolos program – San Jordi (a könyv napja )

ápr. 24. spanyol szakos egyetemi hallgatók színházi előadása

máj. 4. ballagás

máj. 6–8. Mikola Sándor fizikaverseny döntő (Mosoni Péter (10. a))

máj. 7. sportnap

máj. 7–9. a böblingeni Albert Einstein Gimnázium kórusának fogadása

máj. 8–9. délutáni tanítás 12, illetve 13 órától

máj. 16. angol és német nyelvi kompetenciamérés a 8. évfolyamon

máj. 22–28. nomád tábor (9. c)

máj. 23. országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon

máj. 23–31. német diákcsere ( Jever) (németországi program)

máj. 28.–jún. 2. nomád tábor (9. b)

jún. 2–7. nomád tábor (9. a)

jún. 4. megemlékezés a nemzeti összetartozás emléknapján

jún. 8. utcabál (a Trefort utcában és az iskola udvarán)
jún. 11–12. etika projekt a 11. évfolyamon

jún. 13–15. osztálykirándulás (a 7-8. és a 10-11. évfolyamokon)

jún. 19. tanévzáró ünnepség

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


