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program:
október 13. (szombat) 
15.  00  órától
KALITKA játszókertavatás 
és gyermekprogramok a gyóni városrészközpontban 
–  A játszókert kapunyitását kidobolják 

a DABASI DOBOS OVISOK
–  MADÁRFIÓKA mozgásos, játékos, 

kézműves programok  
a  4 Szirom Családi Bölcsődével 

–  „Szervusz kedves barátom!” 
–   népdalok és népi játékok a Dabasi 

Dalkörrel és vendégeivel
–  Apukamegőrző a retroautó-bemutatónál  

és Zuk Coffee
– Anyukamegőrző a bizsukészítő sátorban 

A mesesátorban
Játékos mesekönyv-bemutatók Bábel 
Antóniával és vendégeivel
– M. Kácsor Zoltán rendhagyó irodalomóra 
–  Nádasi-Ozsvár Andrea és 

Kárpáti Szilvia bábelőadása
–  Kovács Attila (Holden 

Rose) író gondolatai az 
olvasásról 

– Kovács Linda ének

Az 56-os Büszkeségpont épületében
–   POP UP „hajtogass, építs magadnak” 

– közös alkotás 
Sásdi Laura grafikussal, Ligetvári Dorottya  
építésszel, A. Varga Imre képzőművésszel

–   Papírmadár-hajtogatás Gubicza Jánosné 
és az ORIMAMI Klub

–  Az uzsonnát kínálja a Gyóni Géza Nyugdíjasklub

A játszókert megnyitó-
jára 14.00 órától  
városi kisvonat indul a 
rendőrségi parkolótól.

16. 30 óra
a MÚLTIDÉZŐ LAKÓPONT kulcsátadása és a 
lakótér megtekintése
Helyszín: Kossuth Lajos u. 58.

17.  00 óra
Pintér Béla-koncert a Gyóni Evangélikus 
Templomban 
Pintér Béla énekes a könnyűzenén keresztül hirdeti 
az örömhírt minden korosztálynak.

Az alkalom után szeretetvendégség  
a gyülekezeti teremben.

október 14. (vasárnap) 
16. 00 óra
„Béla bácsi és más mesék”  
–  versben és prózában 
Találkozás gyóni és dabasi Halász Béla  
rokonával, PETRŐCZI ÉVA József Attila-díjas költő, 
irodalomtörténész, műfordítóval.
A vetített képekkel illusztrált műsort dedikálás zárja, 
mindenkinek névre szóló időmértékes verssel.
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október  15. (hétfő)  
17. 30 óra
Szülők Estje –  esti ovi szülőknek mesével, 
dallal, játékkal, mozgással  Meglepetés „vacsora”!
„A gyermekkor édes emlékeire 
az évek pora rárakódott” –  Mi lesöpörjük! 
Előzetes jelentkezést kérünk!
Helyszín: Mesevár Óvoda

október  16. (kedd)  
17. 00 óra
Kiállítjuk az ŐSZT! 
–  kiállítás őszi képekből, termésekből, 

tanárok és diákok munkáiból 
a Gyóni Géza Általános Iskolában

október 16–17. 
(kedd–szerda)
10. 00 óra
Kiállítások a Gyóni Ovigalériákban
– A Mesevár Óvoda ovigalériájában:

„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”  
– népi hangszerek kiállítása 

– A Lurkó Óvoda ovigalériájában:
„Két ujja van a ködmönnek” 
– régi idők viselete, a ruhakészítés fortélyai

Játékos délelőtt a sári és dabasi óvodásokkal 
közösen, nyitott oviprogram minden érdeklődőnek!

október  18. (csütörtök)  
17. 30 óra
Zenepavilon alapkőletétele és tervbemutató
HARMONIKADIÁKOK – Gattyán Erzsébet, 
Ferenczy Mihály, Ferenczy Hajnalka, Korsós Edit, 
Ladányi Karolin, Péli László, Tusák Lajos
– beszélgetés a helyi zeneiskola kezdeteiről 
harmonikán közreműködik: Suhajda Gábor
Helyszín: Halász Móricz-kúria



október  19. (péntek)
18.30 óra
A gyóni katolikus plébánia filmvetítésre hívja 
az érdeklődőket
Vetítésre kerül a Koldus és királyfi 
(Mark Twain világhírű regénye alapján). 
Helyszín: a katolikus plébánia közösségi terme

október 20. (szombat) 
17.00 óra
artistkid gyermek képzőművészeti 
alkotóműhely nyáron készült munkáinak 
bemutatása a Halász Móricz-kúria pinceterében

18. 00 óra
Kreatív ötletek – nyakékek, lámpaernyők, 
fotók – kiállítás a KAR (Ruhaszobor alkotók), 
horgolók és textildíszítők, valamint
Hornyák András alkotásaiból
Helyszín: Halász Móricz-kúria

október 21. (vasárnap) 
14.00 óra 
Imaséta a Lélek gyümölcseivel 
Helyszín: a gyóni református gyülekezeti ház 
és udvar

16.00 óra
A FRIDAY BAND koncertje 
a Halász Móricz-kúria kertjében
Szervező: Gyóni Református Gyülekezet

október 23. (kedd) 
1956-os ünnepi megemlékezés


