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Versenyeredmények
[Szögletes zárójelben a felkészítõ tanárok nevei olvashatók]

Nemzetközi eredmény

Nemzetközi Biológia Diákolimpia
Uzonyi Anna (12. b) [Szászné Heszlényi Judit tanárnő és Faragó Norbert tanár úr 
tanítványa] a válogató versenyen való eredményes szereplésével a négyfős magyar csa-
pat tagjaként kijutott a Baliban (Indonézia) megrendezett nemzetközi diákolimpiára, 
amelyen ezüst minősítést ért el.

Országos eredmények

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

dráma
Iritz Borbála (11. c)   8. helyezés [Kiss Csilla]

biológia
Uzonyi Anna (12. b)  1. helyezés [Faragó Norbert, Szászné Heszlényi Judit]
Varga György (12. b)  27. helyezés [Faragó Norbert, Szászné Heszlényi Judit]

fizika
Kalapos András (12. b)  27. helyezés [Kovács Géza]

francia
Gyetvai Dániel (12. a)  6. helyezés [Domokos Katalin, Gonda Zita]
Glavinics Judit (12. b)  18. helyezés [Gonda Zita]

rajz és vizuális kultúra
Terenyei Tímea (11. b)  12. helyezés [Kovács Gabriella]

mozgókép és médiaismeret
Teplán Dániel (11. b)  9. helyezés [Fábián László]

német nyelv
Ryan Anna (11. a)   12. helyezés [Szabó Éva]
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spanyol nyelv
Gay Katalin (12. a)   2. helyezés [Bugán Ilona, Éltető Katalin]
Sipos Ágota (12. c)   17. helyezés [Bogdán Krisztina, Éltető Katalin]
Vitéz Orsolya (11. c)  28. helyezés [Éltető Katalin]
Jánosi Blanka (12. c)  29. helyezés [Bogdán Krisztina, Éltető Katalin]

Árokszállásy Zoltán biológiaverseny
Uzonyi Anna (12. b) 1. helyezés [Faragó Norbert, Szászné Heszlényi Judit]
Varga György (12. b) 5-6. helyezés [Faragó Norbert, Szászné Heszlényi Judit]
Varga Eszter (8. c)  22. helyezés [Faragó Norbert, Szászné Heszlényi Judit]

Arany Dániel matematikaverseny
Misius Tamás (9. c)  3-5. helyezés    [Ujházy Márton]
Molnár Petra (10. a) a döntőbe jutott  [Ujházy Márton]
Gyetvai Viktor (10. c) a döntőbe jutott  [Szilárd Gábor]

Szilárd Leó országos fizikaverseny
Onodera Daigoro Péter (12. c) 16. helyezés [Kovács Géza]
Stark Lívia (12. a)      18. helyezés [Kovács Géza]

„Titok” országos angol feladatmegoldóverseny
Nyerges Balázs, Pallós Dávid (7. c)    7. helyezés [Nikolics Noémi]
Bánhidi Eszter, Csabai Lili, Gyúró Kinga (7. c) 10. helyezés [Nikolics Noémi]
Nagy Beáta, Bodrogi Flóra, Nguyen Huon Giang (8. a) 
              8. helyezés [Sztrókay András]

Jedlik Ányos országos fizikaverseny 
Zára Villő (7. a)    16. helyezés (III. díj) [Király Csaba]
Kovács Benedek (8. c)  29. heyezés (IV. díj)  [Chikán Éva]
Wootsch Benedek (8. b) 15. helyezés (III. díj) [Chikán Éva]
Murin Dániel (8. b)   28. helyezés (IV. díj) [Chikán Éva]
Misius Tamás (9. c)   13. helyezés (IV. díj) [Farkasné Gács Enikő]
Sólymos Petra (9. c)   22. helyezés (VI. díj) [Farkasné Gács Enikő]

Angol nyelvű írói pályázat
Böröczky Csenge és Nádi Flóra (7. c) [Nikolics Noémi tanárnő tanítványai] és  
Szatmári Eszter (12. b) [Elekes Katalin tanárnő tanítványa] bekerültek kategóriá-
juk tíz legjobb írója közé a következő írói pályázaton: The 9th Annual Short Story 
Contest (Hungary’s Largest Writing Contest). Több mint 450 mű közül választotta ki 
a 37 tagú zsűri a kategóriánkénti legjobb tízet.
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KÖR színházi vetélkedő
Három budapesti színház kétfordulós országos színházi versenyt rendezett középiskolás 
csapatok számára. Negyvenhat középiskola indult, köztük két budapesti. A döntőben a 
Csermendy Éva (11. c), Kemény Gabriella, Kling Emma (11. a)  összeállítású csapat [Pentz 
Anna Mária tanárnő tanítványai] az ötödik helyen végzett.

Ottlik emléknapok
Az Ottlik emléknapok keretében megrendezett középiskolai irodalmi verseny döntő-
jében a Bagossy Júlia, Kméczik Regina, Tóth Boglárka, Tóth Zsófia, Sonnewend Esz-
ter (9. a) [Fábián László tanár úr tanítványai] összeállítású csapat második helyezést 
ért el a 11-12-es mezőnyben.

Kárpát-medencei középiskolás irodalmi pályázat  
és tábor

Az április 15-18. között Sárváron megrendezett találkozón a többségében költőkből 
és írókból álló zsűri Csonka Szilviát (11. c) próza kategóriában dicséretben részesí-
tette.

„Kövesd a kutatókat”
A „Kövesd a kutatókat!” vetélkedő szóbeli döntőjében Kereszturi Dóra és Magyar  
Laura (9. b) az 5. helyezést érték el. A versenyen 233 Kárpát-medencei csapat mérte 
össze tudását négy írásbeli fordulón keresztül, a döntőbe a legjobb 17 csapat jutott.  
A verseny tematikája a február-márciusi Földgömb Atacama klímamonitoring expe-
díció volt.

Matematika határok nélkül
Az osztályok közötti versenyben a 9. b osztály 3–5. helyezést ért el. 

[Farkas Ferenc, Gerőcs László]

Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny
   
                kötelező szabadon választott
Novák Csilla (10. c)  [Bogdán Krisztina] próza  4. helyezés 5. helyezés
Máriáss Lenke (10. c) [Bogdán Krisztina] próza  5. helyezés 5. helyezés
Barna Evelyn (10. b) [Éltető Katalin]  próza  12. helyezés 3. helyezés
Tugwell Dániel (10. b) [Éltető Katalin]  vers  14. helyezés 13. helyezés

„Kínai Nyelvi Híd” (kínai nyelvi verseny)
Aradi Sára (9. a)   1. helyezés  
Kovács Regina (9. a) 2. helyezés
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Floorball diákolimpia
A floorball diákolimpián unihoki kategóriában V. korcsoportban az országos elődöntő 
IV. helyén végzett csapat: Jávor Ádám, Tósoki Koppány, Zarka Bence, Zarka Áron, 
Dobos Gergely, Koncz Álmos, Imre Zoltán, Kovács Benedek. Ugyanitt IV. korcso-
portos csapatunk az V. helyet érte el. Játékosok: Dobos Gergely, Imre Zoltán, Koncz 
Álmos, Kovács Benedek, Penc Patrik, Szulovszky Péter, Vitéz Benedek, Zarka Áron

Tollaslabda
A tollaslabda országos diákolimpia döntőjében Károlyi Angéla (8. b) harmadik helye-
zést ért el.

Krutilla József országos akvarellfestő verseny
Terenyei Tímea (11. b)   1. helyezés

Hódítsd meg a biteket
Az egyfordulós, 40 perces nemzetközi informatikai és számítógép-készség versenyen 
a 7-8. osztályosok között Kovács Benedek (8. c) [Regele György tanár úr tanítványa] 
második helyezést ért el.

Gordonkaverseny
Tomasz Máté (11. c) a XII. országos Starker János gordonkaversenyen a saját korosz-
tályában indulók közt első díjat nyert.

Sízés
Solti Anna (8. b) az alpesi sí diákolimpia országos döntőjében első helyezett lett.

Női párbajtőr
A Szabad Lilla (10. c), Szabadkai Petra (10. a), Szulovszky Mária (10. a) női párbajtőr 
csapat az országos diákolimpián harmadik helyezést ért el.

Iskolai eredmények

Francia műfordítási verseny
Kocsis Orsolya (12. c)      1. helyezés  
Lovász Borbála (10. c)      2. helyezés  
Zeman Gabriella (11. c)     3. helyezés
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Vers és prózamondó verseny
Vers, 7–8. évfolyam

  Sõregi-Niksz Alfréd (8. b)    1. helyezés  
  Szombathelyi Anna (7. b)    2. helyezés  
  Lipták Zoltán (7. a)      3. helyezés

Vers, 9–12. évfolyam
  Csonka Szilvia (11. c)     1. helyezés  
  Simon Mihály (9. b)     2. helyezés
 Kiss Fruzsina (10. a)     2. helyezés  
  Szabó Máté (10. a)      3. helyezés

Próza, 9–12. évfolyam
  Dobos Gergely (8. c)     1. helyezés  
  Kereszturi Dóra (9. b)     2. helyezés  
  Barabás Bíborka (8. b)     3. helyezés  

Angol nyelvi levelezőverseny
9. évfolyam

 Bálint Klaudia (9. a)      1. helyezés  
 Simola Rita (9. a)      2. helyezés  
 Rieder Anna Róza (9. b)    3. helyezés

10. évfolyam
 Szabad Lilla (10. c)      1. helyezés  
 Mohácsi Erzsébet (10. b)    2. helyezés  
 Harai Adél (10. b)      3. helyezés
 Strommer Anna (10. b)     3. helyezés  

Helyesírási verseny
7-8. oszt.

 Mezősi Eszter (7. c)      1. helyezés  
 Zilahy Anna (7. c)      2. helyezés  
  Ruzsbánszki Sára (8. c)     3. helyezés

9-12. oszt.
 Borsós Hanna (9. a)      1. helyezés  
 Birghoffer Péter (11. b)     2. helyezés  
 Koller Domonkos (11. b)    3. helyezés


	a tanári testület
	Az iskola fenntartója és igazgatósága
	Igazgatói visszatekintés az elmúlt hat esztendőre
	A tantestület
	Kitüntetett tanárok
	Az egyes osztályok tanárai
	Az iskola szolgáltató testülete

	A tanárjelöltek
	naptár
	Eseménynaptár
	Trefort-napi előadások, programok
	Iskolai szervezésű nyári programok (időrendben)

	eredmények
	Tanulmányi eredmények
	Érettségi eredmények
	A legjobb érettségi átlagok
	Versenyeredmények
	Végzős diákjaink iskolai kitüntetései
	Kolos Dávid Emlékdíj
	A papírgyűjtés eredménye
	A sportnap eredményei
	Diákszínjátszó fesztivál

	Beszámolók
	Matektábor
	MEP 2014
	Saint Patrick’s Day
	Jever, Budapest, német diákcsere
	Kölni diákcsere
	GyalogTrefort nyári túra
	A 7. b osztály biciklitúrájáról
	A 9. c osztály nyári tábora
	A 12. c osztály hatodik nyári kenutúrája
	Anglia, Barnstaple
	Biciklivel a Balaton körül (8. a)
	Vonyarcvashegy, 7. a osztály, 2014

	osztályok
	7. a 
	7. b 
	7. c 
	8. a 
	8. b 
	8. c 
	9. a 
	9. b 
	9. c 
	10. a
	10. b
	10. c
	11. a
	11. b
	11. c
	12. a
	12. b
	12. c

	az iskolai élet 
	különböző területei
	A diákönkormányzat munkájáról
	A felvételi a Trefortba
	A Holokauszt emléknap
	Ballagási beszédek
	Búcsú a 12. c osztálytól
	Francia vonatkozású programok
	GyalogTrefort
	Iskolai közösségi szolgálat
	Két diák versenyeredményei
	Röviden az Öveges laborpályázatról
	Trefort vacsoraest
	Très Fort 2013/2014

	művek
	Diákelőadások
	„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel”
	L’histoire de ma photo célèbre
	Műfordítás
	Álomkórász nyolcadik útja

	iskolatörténeti emlékek
	Iskolánk eredményei az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken 
	Az iskola a hatvanas években
	Képriport
	Tíz év érettségi statisztikája

	az iskola alaprajza

