Jubileumi Ady‐ nap
A hagyománynak hódolva idén is versengtünk mi, „adyákok” a gimnázium huszonötödik,
jubileumi évében.
Az Ady‐napot az Ady‐hét előzte meg, hiszen egy napba nem sűríthető be a mintegy 50
különböző program. Ebben az öt napban sportversenyek elődöntőit és művészeti versenyek, így a
versmondó és énekversenyek selejtezőit tartották meg. A diákok színes palettáról választhattak
kedvükre: kézilabda, kosárlabda,futball, röplabda, magyar és idegen nyelvű versmondás,dalverseny
egyéniben és csoportosan is. A diákönkormányzat versenyét is ezen a héten rendezték meg, egy
napon az „Olvass többet!” irodalmi vetélkedővel. A hét végéig lehetett leadni írásbeli pályamunkákat,
plakátokat a kiírásnak megfelelően.
November 24‐én pedig eljött a várva várt nap. A megmérettetés kezdetén az iskola Ady‐
szobra előtt köszöntött bennünket Rózsavölgyi Gábor igazgató úr. Juhász Botond 13. C osztályos
diáktársunk előadásában Ady Endre A Duna vallomása című versét hallgathattuk meg. Bajzát Ágnes 9.
D osztályos iskolatársunk arról beszélt, milyen nagy élményt jelentett számára a névadónk
szülőhelyén, Érmindszenten tett kirándulás. Ezután a magyar munkaközösség vezetője, idén Géczy
Anikó tanárnő emlékezett meg Adyról, az ő hagyatékáról, szellemi és műveltségi jelentőségéről.
Végül minden osztály képviselői virágot helyeztek el az aulában lévő Ady‐ szobornál.
Az ünnepélyes megnyitó után kezdetét vette a nagy hajrá, az évfolyamversenyek
következtek, amelyek az adott évfolyam minden osztályát érintik. A kisebbek mesedramatizálásban,
városismereti vetélkedőben mérettethették meg magukat, a felsőbb évfolyamok pedig versismereti
vetélkedőn, Szabó Magda Katalin utca című regényének dramatizálásán és Debrecen
irodalomtörténeti kutatásán vettek részt. A késő délelőtti és kora délutáni órákban egyéni versenyek
zajlottak, ezek között a legnépszerűbbek a természettudományos, a civilizációs vetélkedő, a
matematika verseny, az idegen nyelvű (olasz, angol, francia, német) ének‐és prózamondó verseny
döntői voltak.
Délutánra igazán nagyszabású programok maradtak, melyeken a délelőtt elfáradt tanárok és
diákok kipihenhették magukat, és még szórakozhattak is. A korai órákban kezdődött a magyar nyelvű
énekverseny népdal, műdal,és szórakoztató dal kategóriában.Ezt követte a versmondó verseny
döntője, ahol Ady‐ versek nagyon színvonalas előadását hallhattuk.Este került sor a
táncversenyre,ahol szabadon választott stílusban ropták a diákok, ki egyedül, ki párban vagy
csoportban.
Amíg a zsűri elvonult megbeszélni a helyezéseket, nem unatkoztunk, hiszen a kovásznai
testvériskolánk színi csoportja épp néhány napos kirándulását töltötte nálunk, és a Tulipán című
előadással kedveskedtek nekünk. Azaz inkább elgondolkoztattak minket erkölcsről és
erkölcstelenségről, az emberi kapcsolatokról. Előadásuk nem szokványos, nem dialógusokra épül. A
főszereplőn kívül senki sem beszélt, viszont annál többet mozogtak. Nagyon nehezen feldolgozható
jeleneteket láttunk egy olyan világról, ahol az emberek elsétálnak a saját lelkiismeretük mellett, és
csak bábuk a világ színpadán.
Az előadás után a kovásznai diákok nem hagytak el minket, szívesen beszélgettek a
közönséggel a darabról az eredményhirdetésig.
Az egész hét, majd maga az Ady‐nap is izgalmas volt. Jóleső fáradtsággal tértem hétfőn haza,
és ezt minden adys diák és tanár nevében elmondhatom. Lehetne minden nap Ady‐nap!
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