
 

 

 

 

 
 

II. FIATAL-ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ – 2020.09.12. 

 

PROGRAM 
LIMITÁLT A LÉTSZÁMUNK, MIHAMARABBI JELENTKEZÉST VÁRUNK AZ ÖREGDIÁKJAINKTÓL 

 

 10.00-től Gyülekező / érkezés 

o érkezés bármikor lehetséges, a nap folyamán bármely programba be lehet kapcsolódni 

o egyéni épületbejárás – amire egyébként egész nap lehetőség van  

o kávé, tea, ásványvíz, pogácsa (max. 11-ig, a higiéniás szabályok betartása mellett, kávé tea 

ásványvíz egész nap rendelkezésre áll) 

 11.00-12.00 I. Program rész 
o „Újra az Avasi Református Templomban!!!” 

 Igei gondolatok / Áldás 

 Igazgatói köszöntő 

 Öreg-öregdiák köszöntő 

o Csoportkép a Lévayban 

 12.00-15.00 Ebéd 
o Előzetes rendelés szerint a Lévay menzáján. 

 12.30-17.00 II. Program rész 
o Tanár-öregdiáktalálkozó – szabadon… 

 14.00 – vezetett épületbejárás, avagy: „a gyarapodásunk állomásai és története” 

o 15.00 - igazgatói kötetlen beszélgetés a Szalay Sámuel Díszteremben 

o Kávéház az udvaron  

o Kisebb gyermekeknek mesekuckó, vagy alvás a diákotthonban 

o Nagyobb gyerekeknek bemutatók és foglalkoztatók 

 Lego robot / Drón / 3D nyomtatás / VR 

 Szabadulószobák 

o Sport az udvari pályán, illetve a tornateremben „önszerveződéssel” 

o Uszoda 

 18.00-tól Évfordulós osztálytalálkozók - egyéni szervezés szerint 

 20.00 - Teaház a szállást igényelt, nem Lévayban végzett családtagoknak 

REGISZTRÁCIÓ AUGUSZTUS 20-TÓL  

A LÉVAY HONLAPJÁN KÖZZÉTETT LINK SEGÍTSÉGÉVEL!!! 

 

 
BŐVEBBEN: 

 Regisztrált vendégeink karszalagot kapnak, ennek viselését kérjük a nap folyamán! 



 Regisztrált vendégeink és családtagjaik térítésmentesen használhatják az uszodát a 

találkozó napján (úszósapka kötelező). 

o az uszoda egyszerre 20-25 úszót képes fogadni, az uszoda használata érkezési 

sorrend szerint lehetséges 

 Ebédet az iskola menzáján vendégek részére 500 főig tudunk biztosítani, a rendelést a 

regisztráció során lehet leadni 

o reméljük, hogy sokan leszünk - az ebédlő kapacitása 80 fő egyszerre. Be kell 

tartanunk az előírásokat, több turnusban fogtok ebédelni. Kérjük szépen, hogy a 

nagy beszélgetéseket az udvari kávéházba tervezzétek. 

 Ha kisgyermekkel szükséges egy csendes hely a délutáni alváshoz, akkor kérjük, hogy a 

szervezők felé jelezzétek.  

 Ha szerveződik egy mérkőzés valamelyik labdajátékban, akkor azt érdemes jelezni 

mihamarabb a szervezők felé, hogy a leghamarabb foglalóknak tudjuk biztosítani a 

pályát. 

 Diákotthonban szállás a regisztráció során igényelhető az évfordulós találkozóra (is) 

érkező, kisgyermekes családoknak (akár szombat esti vacsorával és vasárnap reggelivel). 

KEDVES FIATAL-ÖREGDIÁKJAINK!  

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET!  

 

 

 


