
Október 20. (csütörtök)
17.00 „Süt a mama...”,

avagy teadélután a nagymamákkal és az 
unokákkal
Szervező: Balázsné Hábli Ágnes 
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk. (Szőlő u. 2.)

Október 21. (péntek) 
17.00 József Attila-est

– Papp János előadásában
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)

Október 23. (vasárnap)
16.00 HÁLAADÁS a mártírokért, a reményért,

a betakarításért
• interaktív evangélikus istentisztelet,

énekkari szolgálat, szeretetvendégség
Helyszín: evangélikus templom (Luther u.14.)

Október 24. (hétfő)
10.00–18.00  Népi játékok a Miloszerni

vendégházban 
• teknőhinta, ördöglakatok, csuhé- és

rongybaba, szögelős, karikadobás, 
malom, gomb- és rongyfoci, csutkavár, 
termésbábok, kártya    

• Garajszki Judit:
tökmagképek, kukoricanyuszi 

• Kajliné Ludányi Margit csuhémadár-
készítés, tökmagszedés

18.00 „Tökvilágos” esti kisvonatos városi túra
a töklámpással díszített házak megtekintésére
Útvonal: Miloszerni vendégház, Kossuth L. u., Vacsi út, 
Szőlő u., Lurkó Óvoda, Kun u., Vasút út, Vörösmarty út, 
Gyóni Géza u., Mesevár Óvoda, Varró Erika háza, Halász 
Móricz-kúria, református templom, gyóni nyugdíjasház, 
Családi Napközi, Gyóni Tájház, evangélikus templom, 
Miloszerni vendégház

10.00–16.00 „KÁRIKITTYOM”
Gasztronómiai Fesztivál
Program:
• 10.00 Tűzgyújtás, települések csoportjainak

reggeli köszöntése
• 11.30 a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
   gasztronómiai köszöntője
• 13.00–15.00 ebéd és zsűrizés
• 14.00 Gyóni Dobos óvodások műsora
• 14.30 Rozmaring asszonykórus
• 15.00 Borovenka néptánccsoport
• 16.00 „Kárikittyom” Dabas 2011

eredményhirdetése
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)

17.00 Az Erkel Ferenc Zeneiskola kórusának
és fúvószenekarának koncertje
Helyszín: református templom (Kossuth L. u. 9.)

Október 19. (szerda) 
16.00 „Anyatejes nap”

a gyóni Baba-mama klubban
• Anyatej jelentősége – dr. Jákli Gyöngyi
• Mozgásfejlődés csecsemőkorban –

Kátai Ferencné
• Kommunikáció a családban –

Bálintné Reiszki Zsuzsanna
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)

17.00 Pályaválasztási tanácsadó 
• középiskolák bemutatkozása, tájékoztató

szülőknek és 7–8 évfolyamos tanulóknak
18.00 Karácsonyi Andrea pszichológus előadása

• pályaorientáció, pályaválasztás, segítség
a szülőknek, a továbbtanuló gyermekeknek 
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk. (Szőlő u.2.)

Október 8. (szombat)
13.00 Gyóni szüreti felvonulás

Útvonal: Halász Móricz-kúria, Kossuth L. út, Szent 
István út, Bartók B. út, Vörösmarty út, Vasút út, 
Martinovics u., Telep u., Honvéd u., Vacsi út, Szőlő 
u., Vasút út, Zárda köz, Gróf Vay Sándor u., Örkényi 
út, Tatárszentgyörgyi elágazás, Kossuth L. út, Halász 
Móricz-kúria

16.00 Népi táncház
a Móricz, a Szlama és a Pásztor családdal
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L. u. 7.)

Október 14. (péntek) 
18.00 „Egy derékba tört karrier Isten kezében”

Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, 
egykori parlamenti képviselő előadása
Helyszín: református templom (Kossuth L. u. 9.

Október 15. (szombat)  
19.00 Katolikus jótékonysági bál  

Szervező: gyóni katolikus egyház
Helyszín: Lazító-liget

Október 16. (vasárnap)
14.00 Ökumenikus gyermek- és családi délután

• bábelőadás, kézműves foglalkozások, 
   sportjátékok
Helyszín: református templom és gyülekezeti 
terem (Kossuth L. u. 9.)



A rendezvényekkel kapcsolatban további információkat 
személyesen vagy telefonon kaphatnak a Halász Móricz-kúriában.

2373 Dabas, Kossuth L. u. 7. • Tel.: 06-29/367-160

www.dabas.hu

Október 25. (kedd)
16.00 Drámajáték-vetélkedő

dabasi iskolásoknak 
Szervező a Múzsák Művészetoktatási Iskola, 
Kovács Zoltán, Szivák Tóth Viktor
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L.u.7.)

Október 26. (szerda)
13.00–17.00 Ingyenes szűrővizsgálatok

dr. Klemencz Hajnalka háziorvos rendelőjében
  vércukor-, koleszterin-, prosztataértékek 
ellenőrzése vérkép alapján, érrendszer 
állapotának vizsgálata, vérnyomásmérés
Helyszín: Luther u. 10.

18.00 Nagy László karikatúra-kiállításának
megnyitója
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Kossuth L.u.7.)

Kedves Vendégeink!

A 2011-es esztendőben ötödik alkalommal kerül sor 
a Gyóni Napok megrendezésére, amely már igény-
nyé vált azok körében, akik korábbi rendezvényein-
ket rendszeresen látogatták, vagy társszervezőként 
gazdagították programjaink kínálatát. 

Városunk ünnepségsorozatait augusztusban a 
Sári Napok nyitja, majd a szeptemberben a Dabasi 
Napok, októberben a Gyóni Napok, míg november-
ben a Szőlősi Napok várja a látogatókat.

Az idei gyóni rendezvények részben a hagyomá-
nyokat követik, részben új elemekkel gazdagodnak, 
a szervezők között továbbra is számíthattunk az 
egyesületekre, intézményekre, egyházakra. Hagyo-
mányként visszatérő program a szüreti felvonulás, 
az egyházak ökumenikus szolgálatai és családi 
programjai, óvodai és iskolai események, de az 
egészség is mindig fontos teret kap. Új keletű ren-
dezvény a „Kárikittyom” kistérségi gasztronómiai 
fesztivál, amelyet az elmúlt év győzteseként váro-
sunk szervez meg. A Halász Móricz-kúria műsor-
tára igényes irodalmi pódiumműsorral gazdagodik, 
Papp János színművész hozza el híres József Atti-
la-előadóestjét.

Reméljük, programjaink hozzájárulnak ahhoz, 
hogy kapaszkodót találjunk társunkban, csalá-
dunkban, a szervező közösségekben. A szeretet, 
mint alapvető emberi érzés most is aktívan jelen 
lesz a kínált programokban és segít, hogy vissza-
kapjuk életkedvünk, hogy kitartsunk céljaink mel-
lett, hogy higgyünk és reménykedjünk a változás 
lehetőségében. 

Szívből reméljük mi is, hogy az alábbi program-
sorozat megnyeri az Önök tetszését, és szép szám-
ban ellátogatnak a Gyóni Napok rendezvényeire!

Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Kőszegi Zoltán
polgármester

2011

Gyóni Napok


