
 

 

 

Kedves Barátaink! 

 

Az Ady Endre Diákkör 2012-ben lesz 55 éves - ebből az alkalomból a hagyományokhoz híven 

ismét megrendezzük az AED-nagytalálkozót, amelyre 2012. április 26-28. között kerül sor. 

Rendezvényünk fővédnöke dr. Szőke László, Magyarország rendkívüli és maghatalmazott 

nagykövete. Sok szeretettel várunk minden diákot, öregdiákot, barátot, érdeklődőt, egyben 

megkérünk Benneteket, terjesszétek a találkozó hírét, hogy azok is értesülhessenek róla, akikhez 

esetleg ez a meghívó nem jutott el. 

 

Program 

 

 2012. április 26., csütörtök 

19.00 - hagyományos „Hrádek-sörözés“ a jelenlegi diákokkal, Zsapka Attila és Madarász András 

koncertjével egybekötve (cím: Pivnice na Hrádku, Šlikova 402/15, Praha 6, Břevnov) 

 

 2012. április 27., péntek 

17.30 - beszélgetés a volt AED-elnökökkel, és az AED 55 évét bemutató kiállítás megnyitója a 

Prágai Magyar Kulturális Intézetben (Rytířská 27., Praha 1), fogadás 

20.30 - Nyitnikék-találkozó a Nemzetiségek Házában (Vocelova 602/3, Praha 2) 

  

 2012. április 28., szombat 
10.00-14.00 - belvárosi idegenvezetés az érdeklődőknek (indulás a Pražský Hrad villamos-

megállótól, az U Prašného mostu és a Mariánské Hradby utcák találkozásánál) 

19.00-03.00 - ünnepi összejövetel és vacsora a Jedová chýše étteremben (Vodičkova 17., Praha 1), 

a Nyitnikék  néptáncegyüttes régi és új tagjainak közös fellépésével egybekötve 

 

A rendezvény részvételi díja 500 CZK/20 € (diákoknak 400 CZK/16 €), amely tartalmazza a 

szombati vacsorát (aperitif, leves, főétel, desszert, ital a vacsora mellé) és az ünnepi tortát. Ismét 

árusítunk majd emléktárgyakat (pólókat, bögréket). Az összejövetelen megvásárolható lesz továbbá 

az AED 55 éves történetét bemutató, többszáz oldalas, rengeteg fényképpel ellátott, Sziget a 

szárazföldön című könyv. 

Kérjük, aki a kiállítást bármilyen „ereklyével” (Homokóra, Knédli, fényképek, AED-naplók stb.) 

tudja bővíteni, jelezze nekünk február végéig! 

Megkérünk továbbá mindenkit, hogy aki teheti, anyagi támogatással is járuljon hozzá a 

rendezvény sikeréhez! 

A részvételi díjat és az anyagi támogatásokat a 0212432497/0900 szlovák, illetve a 

571463623/0300 cseh számlaszámokon (a megjegyzés mezőbe kérjük feltüntetni, kitől és milyen 

céllal érkezik a pénz), valamint a helyszínen fogadjuk. Részvételi szándékotokat, kérjük, a fejlécen 

megadott e-mail címen vagy telefonon jelezzétek március 31-ig (a jelentkezéshez szükséges adatok: 

a résztvevők száma, neve, elérhetősége, szállásigénylés - hány főre). 

 

           Tisztelettel, 

 

Őszi Károly 

2012. január 27., Prága                   elnök 


