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235 éves az iskolánk

PÉNTEK, május 25.

 900 – 930
A vendégek fogadása a 99-es teremben
 930 – 1020
Ünnepélyes megnyitó a díszteremben
1030 – 1100
Az emlékkönyv bemutatása a díszteremben
1100
Volt egyszer egy gyermekfesztivál – az ötödikesek műsora a díszteremben
1100
Alternatív versenyek
Sportvetélkedők a sportpályán
	Vers- és meseíró verseny – 53-as terem
	Mítoszvetélkedő – olvasóterem
	Kreativitási verseny, poszter kiállítás – 
     idegen nyelv labor
	Mesevetélkedő – 71-es terem
	Quatren – 49-es terem
1100
Tudományos diákdolgozatok kiértékelése, díjazása – tanári
1200
Filmklub – földrajz szakterem
1200
Kiállítások megnyitása – 66, 67, 68-as termek, tanári
Dvorzsák Éva, Jankó Szép Noémi, Márton Katalin, Czirják Enikő munkái
1300
Csodák palotája az Adyban – a kiállítás megnyitása a nagy tornateremben
1330
Iskolatörténeti vetélkedő – I.-es  informatika labor
1500 – 1600
Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem
	a diákszínjátszók műsora a díszteremben
1630 – 1730
Szilágyi Domokos: Liána
	a diákszínjátszók műsora a díszteremben
2000
Orgonakoncert a Bazilikában
	Előadó: Kristófi János



 SZOMBAT, május 26.

  900 – 930
A vendégek fogadása az iskola udvarán
  930 – 1000
Ökumenikus áhítat a kápolna előtt az udvaron
1000 – 1100
Arany-, gyémánt- és hűségoklevelek átadása a kápolna előtt az udvaron
1100
Az Ady-emléktábla megkoszorúzása 
az iskola előtt
1130
Alternatív programok:
Barangolás az iskola falai között: fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv, informatika szaktermek meglátogatása
Régi diákok találkozója mai diákokkal:
	A. G. Weinberger – zenész – díszterem
	Kőrössi P. József – irodalmár –olvasóterem
	Dimény Áron – színművész – tanári
	dr. Sztojanov István – egyetemi tanár – fizikum
	dr. Jósa Piroska – orvos – földrajz szakterem

1200 – 1530
Osztálytalálkozók
(a találkozók helyszínének megjelölése a hátlapon)
1400
Sajtótájékoztató
1600 – 1700

1730 – 1830
Ünnepi díszelőadás
Magyar fa sorsa címmel a díszteremben
(a megjelölt időpontokban adjuk elő a vendégek előzetes bejelentkezése alapján)
1900 – 2030
Dzsesszkoncert a Filharmónia dísztermében 
	Előadó: A. G. Weinberger
2100
Állófogadás az öregdiákok tiszteletére a díszteremben


Általános tudnivalók

	Info-Stand működik a rendezvény idején, ahol az érdeklődők kérdésére válaszolunk.
Bejelentkezés a szombati díszelőadásra – a kis tornateremben

	Helyfoglalás A. G. Weinberger koncertjére – a kis tornateremben
Feliratkozás és befizetés az állófogadásra – a kis tornateremben
	Könyvvásár, pólók, emlékkönyv, stb. – a kis tornateremben
	Állandóan működik a büfé, ahol kávé, üdítő, harapnivaló kapható – 
a 6-os teremben
Támogatások, adományok befizetése az iskolát támogató Alma Mater Alapítványnak – a kis tornateremben

Az osztálytalálkozók helyszínei
Péntek, május 25.
54 éves találkozó – 117-es terem

Szombat, május 26.
10 éves találkozó
A – 81-es terem
B – 83-as terem
D – 82-es terem
E – 57-es terem
20 éves találkozó
A – 97-es terem
C – 98-as terem
D – 96-os terem
E – 53-as terem
25 éves találkozó
A – 117-es terem
B – 94-es terem
D – 116-os terem
40 éves találkozó
49-es terem
45 éves találkozó
50-es terem
50 éves találkozó
A – 32-es terem
B – 36-os terem
51 éves találkozó
IV. A. – 33-as terem
55 éves találkozó
8-as terem (tanítóképzősök)
59 éves találkozó
9-es terem (tanítóképzősök)
60 éves találkozó
7-es terem (tanítóképzősök)

 PÉNTEK, május 25.

900 – 930
A vendégek fogadása a 99-es teremben
 930 – 1030
Ünnepélyes megnyitó a díszteremben
Staféta
V-VI. osztály
kosárlabda pálya – 25’
1030 – 1100
Az emlékkönyv bemutatása
1000-tól
Quatren verseny
V-VIII. osztály
IX-XII. osztály
49-es terem

VIII. oszt. – IX. C. oszt. Fiúk
focidöntő
futballpálya – 50’
Tanár-diák foci
futballpálya – 50’
Ady - Szalonta lányfoci
futballpálya – 50’
Streetball döntő – fiúk
kosárlabda pálya – 50’

Streetball döntő – lányok
kosárlabda pálya – 50’
Videó vetítés
biológia labor
Kisállat kiállítás
hátsó udvar
1100-től
A tudományos diákdolgozatok kiértékelése, díjazása
tanári
Volt egyszer egy gyermekfesztivál – az ötödikesek műsora
díszterem
1100-től

Alternatív versenyek és tevékenységek

Ady – Partium
kosárlabda döntő
kosárlabda pálya
Fénykép- és plakátkiállítás az iskola életéről
folyosó
A színjátszókör kiállítása
90-es terem
Concurs 
de basm 
modern
clasa a X-a
sala 53
Concurs 
de creaţie
sala 56
Mítoszvetélkedő
IX. osztály
olvasóterem
Mesevetélkedő
71-es terem
Kreativitási 
verseny
Poszterkiálltás
Újságszerkesztés
idegen nyelv labor

1130-tól
Kosárlabda döntők a kosárlabda pályán az iskolai csapat az öregdiákok ellen – 50’
1200
Ilyenek voltunk… videofilmek iskolai  eseményekről, maturanduszokról – földrajz szakterem
1200
Kiállítások megnyitása – 66, 67, 68-as termek, tanári (festmény-, kerámia-, üvegkiállítás, izlandi fotók, hangszerek, stb.)
Dvorzsák Éva, Jankó Szép Noémi, Márton Katalin, Czirják Enikő, Bohnné Bereczki Katalin, Kiss Melinda, Bölöni Melinda munkái
1200
Csodák palotája az Adyban – a kiállítás megnyitása a nagy tornateremben
1330
Iskolatörténeti vetélkedő – I.-es  informatika labor
1500 – 1600
Szilágyi Domokos: Liána  –  a diákszínjátszók műsora a díszteremben
1600 – 1700
Adys rövidfilmek bemutatója –  a díszteremben
2000
Orgonakoncert a Bazilikában  –  Kristófi János közreműködésével


