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•... az llm1ck az a rendeltethe, 
hogy a gyer111ekb6I felnőtt lesz . . . " 

(Móricz Zsigmond) 



1918-19 



A Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépisko la 

Rendező Bizottsága tisztelettel meghívja az iskola 

fennállásának 

25 . évfordulója 

alkalmával szervezett 

Ady Intézmé nyek Országos Talá lkozójának és 

az iskolában végzett diákok találkozójának 

RENDEZVÉNYEIRE 

* 



AZ ÜNNEPSÉGEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK: 

Ady Endre Gimnázium, Csenger 

A dy Endre Középiskolai Kollégium, Eger 

Ady Endre Középiskolai Kollégium, Ózd 

Ady Endre Gimnázium, Ráckeve 

Ady Endre Gimnáz ium és Szakközépiskola Sarkad 

Ady Endre Középiskolai Fiúkollégium, Szeged 

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Nagyatád 

* 



PROGRAM 

1979. MÁRCIUS 21. 

9 órakor 
Ünnepélyes megnyitó és koszorúzás az iskola udvarán 
lévő Ady szobornál 
Megnyitót mond : Varga József igazgató 

10 órakor 
- Vers- és prózamondó verseny a József Atti la Kol

légium társalgójában 

- Az iskola sportpályáján kézilabda villámtorna 

10,30 órakor 
Ifjúsági ta lálkozó-KISZ fi atalok tapasztalatcseréje a 
gimnázium könyvtárában 

15 órakor 
Megyei kórustalálkozó a Gábor Ando r Művelődés i 

Házban 

19 órakor 
,, Egy mondat" 
A Népsz ínház Tá ncegy üttesének mű sora a 
Gábor Andor M űvelőd ési Ház ban 



1979. MÁRCIU S 22. 

8 órától 

Ar. Ady Intézmények Országos Ta lálkozóján résztvevő 
fiata lok somogyi iro dalmi emlékeket tekintenek meg 
N iklán és Csurgón 

15,30 ó rakor 
Fakultatív foglalkozások : 

- A Nagyatádi Nemzetközi Faszo brász Alkotótelep 
megtekintése. M űvészeti vezető : Dr Laczkó And rás 
- Üz emlátogatás a cérnagyárban 

18 órakor 

Irodalmi műsoros est a konzervgyár kultúrtermében 
Utána disco 

1979. MÁRCIUS 24. 

9 órakor 

„Öreg" diákok találkozója a maiakkal 

Érdeklődési köröknek megfelelő előadások az iskola 
tantermeiben 

18 órakor 

Baráti beszélgetés az iskola volt és jelenlegi ta nárai• 
val , t echnika i dolgozóival, diákjaiva l 
a Fegyveres Erők Klubjában 
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„S J11, ven diák, szívem fölemelem 
S /gy üdvözlöm a mindig újakat: 
Föl, föl, fiúk, csak semmi felelem . 

Bár zord a harc, megeri a vilá,,;. 
Ha az ember az marad, ami volt : 
Nemes, küzdő, szabad!elklí diák." 

(Ady Endre) 
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