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 2018. SZEPTEMBER 27-29.  

LÓNYAY REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 

ÚJRAINDULÁSÁNAK 25 ÉVES ÉVFORDULÓJA 

PROGRAMTERVEZET 

Szeptember 27. csütörtök:   

18.00 – 21.00 

V. Szülő-Tanár Találkozó, melynek során, 
hagyományaink szerint, kötetlen keretek között, 
egy ízletes vacsora mellett szeretnénk egymással 
beszélgetni, és a jelen lévő Öregdiákokkal 
visszaemlékezni az elmúlt évtizedekre. A kezdő 
áhítat szolgálatát Csűrös András lelkipásztor 
lónyays öregdiák vállalta el. 

Szeptember 28. péntek:  

11.00 

Istentisztelet. Iskolánk újraindulásának 25 éves   
évfordulója alkalmából tartandó hálaadó 
istentisztelete a Kálvin téri templomban. Igét 
hirdet: főtiszteletű Bogárdi-Szabó István püspök. 

Szeptember 29. szombat: 

10.00 

Megnyitóünnepség a gimnázium második 
emeleti dísztermében: 

- ft. Szabó Ferenc főjegyző /lónyays öregdiák/ 
nyitóáhítata, 

- nt. Szloboda József esperes köszöntője, a 
fenntartó gyülekezetek képviselőjeként, 

- Földváryné Kiss Réka professzorasszony 
előadása az újraindulás történeti hátteréről. 

11.15 

Emléktábla avatás néhai Bognár József a 
gimnázium újraalapító igazgatója emlékére. 

http://www.lonyayrefi.hu/
http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_140831_evnyitok
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11.30 

Kiállításmegnyitó. Szendrei László 
művésztanárnak és Benkő Barnabásnak, a 
Képzőművészeti Egyetem hallgatójának, lónyays 
öregdiáknak „Mester és Tanítványa” című közös 
tárlata. 

12.00 

Ebéd. Minden kedves megjelentet hívunk és 
várunk egy közösen elfogyasztandó, meleg ebédre.  

Kérjük, hogy a részvételi szándékukat 
szíveskedjenek az iskola honlapján elhelyezett 
űrlap kitöltésével jelezni! 

13.00-17.00 

Sokféle kulturális és sportprogram várja 
látogatóinkat a gimnázium épületében: 

- Öregdiákok és Tanárok labdarúgó- és 
röplabdamérkőzései, 

- Gyermekjátszóház és megőrző kicsiknek – 
könyvtár, 

- Digitális egyéni és csoportképek készítése – első 
emelet, 

- Osztálytalálkozók korábban végzettek számára, 
- Irodalmi kávéház 245. 
- Igés könyvjelző készítés 257. 
- Gyöngyfűzés 360. 
- Keresztyén értékek – játék 370. 
- Hálaüveg töltés 371. 
- Társasjáték Kuckó 464 
- Műveltségi- és bibliaiismereti vetélkedő 264. 
- SOLI DEO GLORIA – A MAGYAR 

REFORMÁCIÓ ÖT ÉVSZÁZADA – 
kiállítás: 
A kiállítás a protestantizmus eszmetörténeti 
összefüggés- rendszerbe helyezése mellett 
bemutatja annak előzményeit, kialakulásának 
körülményeit, egyháztörténeti jelentőségét, 
szerepét a magyar történelemben, az egyház és a 
társadalom megújulásában. 
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„Öt otthon-verseny” 
 
 

„Öt otthon-
verseny” 

1859/1993/2018 

Gimnáziumunk történelme folyamán öt helyen 

működött. Az épületek még ma is állnak! 

Találd meg a Lónyay 
virtuális multiládáját! 

Osztályonként 5 fős csapatok indulását várjuk. 
Az expedíció feladata a geocaching mozgalom 

mintájára, megadott gps-kódok és leírások 

segítségével megtalálni a multiláda jelszót és 
válaszolni a helyszínekkel kapcsolatos kérdésekre. 

Kellékek: 
mobiltelefon térkép és gps- applikációkkal, 

jegyzetfüzet, fényképező 

http://www.lonyayrefi.hu/
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18.00-19.30 

Koncert. Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes 

előadása Kovács Zalán művészeti vezető, lónyays 

öregdiák vezetésével. A klasszikus, rézfúvós 

kvintett irodalom mellett saját átirataikkal, valamint  

számukra komponált darabokkal kínálnak 

minőségi zenei élményt a megjelenteknek. 

 

A belépés, a részvétel és minden programelem 
megtekintése ingyenes! 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
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