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 Iskolai programok: Tanítási időn kívüli programok: Szülői programok: Egyéb programok 
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szept. 1.Veni Sancte, évnyitó, első tanítási nap 

szept. 22-23. a 12. évfolyam osztálykirándulása 

szept. 2. 15:15 Aula Galéria 

szept. 9-11. gólyatábor 

szept. 16. 15:15 Aula Galéria  

szept. 19.  Szeretetszolgálat nyitóalkalom (9. évf.) 

szept. 29. A Pál Utcai Fiúk (6. évf. + 11.a) 

szept. 12-14. ebédbefizetés utalással 

szept. 14. 18 óra: iskolai SZMK értekezlet 

szept. 15-23. szülői értekezletek  

szept. 19-20. ebédbefizetés kp. 

szept. 21. egyenruhabörze 

szept. 5. jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgákra 

szept. 19. jelentkezés az OKTV-re 

szept. 23-24. madárgyűrűzés (7. évf.) 

szept. 28-okt. 1. olaszországi tanulmányút 

szept. 30. mesemondó verseny (algimnázium) 
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okt. 6. megemlékezés az aradi vértanúkról 

okt. 15. szombat HÉTFŐI tanrend – 24 órás 

sportnap 

okt. 21. ünnepi megemlékezés az 1956-os 

forradalomról 

okt. 3-7. erdei iskola (6.évf.) 

okt. 4.  Aula Galéria 

okt. 18. Aula Galéria 

okt. 19. „Pesti srácok séta” 

okt. 18-24. papírgyűjtés  

okt. 28. Esterházy Péter emléknap 

okt. 10-12. ebédbefizetés utalással 

okt. 17. 18 óra: beiskolázás: felvételi 

tájékoztató  

okt. 17-18. ebédbefizetés kp. 

okt. 19. egyenruhabörze 

okt. 25. ebéd pótbefizetés 

okt. 10. Mansfeld verseny (írásbeli forduló) 

okt. 14. Shakespeare 400 verseny I. forduló 

okt. 14. Bólyai Matematika Csapatverseny (algimn.) 

okt. 14-22. német cserediák program 

okt. 25. Mansfeld verseny – döntő 

okt. 29. SZIG ALUMNI sportnap + öregdiákest 
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okt. 31-nov. 4. őszi szünet 

nov. 9. Szent Imre-nap 8.15 Szentmise 

nov. 28. adventi gyertyagyújtás (12. a) 

nov. 11. Szent Imre bál 

nov. 16. 15:15 Aula Galéria 

nov. 25. 15:15 Aula Galéria 

nov. 25. 18.00 Szalagszentelő szentmise 

nov. 26. Szalagavató bál 

nov. 17. szülői fogadóórák 

nov. 14-16. ebédbefizetés utalással 

nov. 21-22. ebédbefizetés kp. 

nov. 29. ebéd pótbefizetés 

nov. 9. A Latinovits Zoltán Diákszínpad vendégjátéka a 

Nemzeti Színházban „Áldozat” – dráma Apor Vilmos 

püspökről 

nov. 18. Shakespeare 400 verseny II. forduló 

nov. 18. Cserkész Csapatest 

nov. 23. kerületi poszterverseny (fizika-informatika) 
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dec. 5. adventi gyertyagyújtás (12. b) 

dec. 5. tanulói lelkinap 

de. 12. adventi gyertyagyújtás (12. c)) 

dec. 19. adventi gyertyagyújtás (12. d) 

dec. 21. Karácsonyi koncert 

dec.22.-jan.2. téli szünet 

dec. 7. adventi bütykölde 

dec. 13. Aula Galéria 

dec. 14. adventi bütykölde 

dec. 21. Karácsonyi koncert, osztálykarácsonyok 

dec. 9. beiskolázás: felvételi írásbeli vizsgára 

való jelentkezés 

dec. 12-14. ebédbefizetés utalással 

dec. 18. Karácsonyi koncert 16.30 

nov. 19-20. ebédbefizetés kp. 

dec. 2. Vasfüggöny Országos Történelem Verseny 

döntő 

dec. 2. Shakespeare 400 verseny - döntő 
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 jan. 3. első tanítási nap 

jan. 6. Szentmise (3. óra) 

jan. 20. az első félév vége 

jan. 23-24. félévi értesítők kiosztása 

jan. 24. Továbbtanulási nap (10-12. évf.) 

jan. 25-27. síszünet 

jan. 10. Aula Galéria 

jan. 3. ebéd pótbefizetés 

jan. 9-11. ebédbefizetés utalással 

jan. 12. továbbtanulási tájékoztató 

szülőknek (10-12. évf.) 

jan. 16-18. ebédbefizetés kp. 

jan. 21. beiskolázás: központ írásbeli 

felvételi  

jan. 24. ebéd pótbefizetés 

jan. 6. Bólyai csapatverseny (főgimnázium) 

jan. 16. latin fordítási háziverseny 

jan. 23. Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny  
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 Iskolai programok: Tanítási időn kívüli programok: Szülői programok: Egyéb programok 
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febr. 7. osztályozóvizsgák 

febr. 15. jelentkezési az érettségire 

febr. 23. A kommunizmus áldozatairól megemlékezés 

(osztálykeretben) 

febr. 8. A szeretetszolgálat féléves 

munkájának értékelése (9. évf.) 

febr. 10. Aula Galéria 

febr. 24. farsang  

 

febr. 6-10. szülői értekezletek 

febr. 13-15. ebédbefizetés utalással 

febr. 15. 18 óra: iskolai SZMK értekezlet 

febr. 18. Alapítványi Jótékonysági Bál 

febr. 20-márc. 9.beiskolázás:  felvételi 

szóbeli meghallgatás 

febr. 20-21. ebédbefizetés kp 

febr. 22. egyenruhabörze 

febr. 28. ebéd pótbefizetés 

febr. 11. XXII. Országos Cserkészbál 

febr. 17. diákakadémiai nevezési határideje 

febr. 17. Zrínyi matematikaverseny  

febr. 27.-márc. 1 olvasótábor 
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márc. 1. hamvazószerda Szentmise  (4. órában) 

márc. 3. igazgatói szünet  

márc. 14 ünnepi megemlékezés:1848-as 

forradalomról (rövidített órák) 

márc. 7. Aula Galéria 

márc. 27. Öt perc art nem árt – összművészeti 

fesztiválka 

márc. 30. Országos Rajeczky népdal- és 

gregorián verseny 

febr. 20-márc. 9. beiskolázás: felvételi 

szóbeli meghallgatás 

márc. 8. egyenruhabörze 

márc. 13-14. ebédbefizetés utalással 

márc. 20-21. ebédbefizetés kp. 

márc. 28. ebéd pótbefizetés 

márc. 8. Sententia verseny 

márc. 9. történelem évfolyam mérés (10. évf.) 

márc. 16. Kenguru matematikaverseny 

márc. 21. német nyelvi verseny 

márc. 27-31. diákakadémia selejtező 

márc. 27.- ápr. 2. francia cserediák program 
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 ápr. 3. emlékezés a holokauszt áldozataira 

ápr. 10. tanulói lelkinap 

ápr. 11-18. tavaszi szünet 

ápr. 25. osztályozóvizsgák 

ápr. 28. Föld- és egészségnap – véradással 

 

ápr. 7. Aula-galéria 

ápr. 20-26 tavaszi papírgyűjtés 

 

ápr. 5. egyenruhabörze 

ápr. 10-12. ebédbefizetés utalással 

ápr.19-20. ebédbefizetés kp. 

ápr. 20. fogadóórák 

ápr. 25. ebéd pótbefizetés 

ápr. 5. matematika évfolyam mérés (10. évf.) 

ápr. 7. Arany János szavalóverseny 10 órakor 

ápr. 19. matematika próbaérettségi – 0. órától! 

ápr. 24. fizika évfolyam mérés (11. évf.) 

ápr. 25.történelem próbaérettségi; 
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máj. 5. ballagás 

máj. 8-tól írásbeli érettségik 

máj. 8-9. osztálykirándulás (5-11. évfolyam) 

máj. 10. délutáni tanítás Diákakadémia 

máj. 24. OKÉV mérés 6., 8., 10. évfolyam 

 

máj. 4. ballagók miséje 

máj. 10. Aquincum 6. évf.  

máj. 23. Aula-galéria 

máj. 24. diákakadémia eredményhirdetés 

máj. 8-10. ebédbefizetés utalással 

máj. 15-16. ebédbefizetés kp. 

máj. 17. egyenruhabörze 

máj. 24. ebéd pótbefizetés 

 

máj. 11-12. angol szóbeli szintfelmérő (8. évf.) 

máj. 16. bejövő osztályok nyelvi szintfelmérője 

máj. 17. idegen nyelvi mérés 6., 8. évfolyam 

máj. 22. fizika évfolyam mérés (8. évf.) 

máj. 25-27. biológiai fakultáció terepgyakorlat 

máj. 26. cserkész fogadalomtétel 

máj. 26. kémia évfolyam mérés (10. évf.) 

máj. 29. Róma verseny  (7-9. évf.) – írásbeli forduló 

máj. 30. matematika évfolyam mérés (8. évf.) 
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jún. 2. Trianon megemlékezés 

jún. 15. utolsó tanítási nap 

jún. 23. Te Deum,  bizonyítványosztás 

jún. 19-22. szóbeli érettségik 

jún. 1. a szeretetszolgálat év végi értékelése 

(7-8. óra) 

jún. 12. mitológiai séta (5.c) 

jún. 13. mitológiai séta (5.b) 

jún. 14. mitológiai séta (5.a) 

jún. 15. Aquincum (6. évf.) 

jún. 22. az új osztályok beiratkozása, 

egyenruhabörze 
jún. 6.  Róma verseny  (7-9. évf.) – szóbeli forduló 

 


