
október 16. (csütörtök)  
9.00 – 13.00 óra – Vállalkozói helyzetek, izgalmas 

megoldások 
–  szakmai fórum aktuális kérdésekről helyi vállalko-

zások tulajdonosaival, könyvelőkkel, adószakértő 
és könyvvizsgáló szakemberekkel

–  a rendezvény ingyenes, telefonos regisztrációhoz 
kötött: 06-29/360-142/101 mellék

szervező: a Treendcoop Kft., Derdák Éva 
helyszín: a Halász Móricz-kúria 

18.00 óra – A MŰVÉSZET DEMOKRÁCIÁJA
–  avagy hídverés a civil ízlés és a művészi 

önkifejezés közé...
–  építészek, képzőművészek zártkörű rendezvénye
szervező: Ligetvári István és a Trafik Kör
helyszín: a Halász Móricz-kúria 

október 17. (péntek)
18.00 óra – Dr. Molnár Róbert kübekházi

polgármester bizonyságtétele és 
könyvbemutatója
szervező: Fekete László református tiszteletes
helyszín: a Gyóni Református templom

október 18. (szombat)
18.00 óra  – A dabasi 25 éves házassági 

évfordulósok köszöntése
–  kiállításmegnyitó, ünnepi anyakönyvvezetés, 

műtermi ajándékfotózás, a Dabasi Dalkör 
lakodalmas köszöntője, vőfélyhuncutságok, 
vendéglátás a lakodalmas sublótból

A süteményeket a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub 
tagjai készítik.
helyszín: a Halász Móricz-kúria

19.30 óra – 150 éve született Gróf Vay Péter,
a gyóni katolikus templom alapítója         
–  koszorúzás az emléktáblánál, gyertyafényes, 

gitáros áhítat,dicsőítő énekek a gitáros kórus 
vezetésével, tanulságos történet, elcsendesedés

– a Templomok éjszakája program részeként

október 19. (vasárnap) 
15.00 óra – Ökumenikus családi délután

17.00 óra – A dabasi és az ócsai zeneiskola 
fúvószenekarának koncertje 
zenekarvezető: Serfel Viktor 
–  a Templomok éjszakájának zárása, 

szeretetvendégség 
szervező: a gyóni református egyház, 
Feketéné Rubes Ildikó

helyszín: a gyóni református templom, 
a gyülekezeti ház és udvar

október 20. (hétfő) 
19.00 óra – Filmvetítés

„…egy evangéliumi ihletettségű, szakramentális 
film, az egyénben és a közösségben megdicsőülő 
Istenről. Átformáló, transzcendens élmény, mely-
nek során kegyelmi pillanatokat élhet meg a néző.”

szervező: dr.Tanczik Balázs plébániakormányzó és 
a gyóni katolikus egyház
helyszín: a gyóni katolikus plébánia hittanterme 

október 21. (kedd)
18.00 óra  – Nosztalgia (?)

–  Orci József festőművész, PRO URBE díjas 
dabasi polgár 70. születésnapi köszöntése

helyszín: a Halász Móricz-kúria

október 21–22. (kedd–szerda) 
10.00 óra – Kiállítások  az ovigalériákban

„Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már
ennél szebbet?”
– a Lurkó Óvoda ovigalériájában
Vesszővarázs, kosárfonás
– a Mesevár Óvoda ovigalériájában
Nyitott ovi-program minden érdeklődőnek!

október 13. (hétfő)  
18.00 óra – a GRÁDICS ZENEKAR koncertje

– a Templomok éjszakája nyitórendezvénye
A koncert végén szeretetvendégségre hívják 
a látogatókat. 
szervező: Balog Eszter lelkésznő és 
a Gyóni Evangélikus Gyülekezet 
helyszín: a Gyóni Evangélikus templom

október 14. (kedd) 
16.00 óra – a Helyi Értéktár Bizottság ülése

szervező: Zelenák András alpolgármester, a 
bizottság elnöke és Rigóné dr. Roicsik Renáta 
jegyző
helyszín: a Halász Móricz-kúria

18.00 óra – MI MÉG OLVASUNK-KÖR
–  beszélgetés Petrik Adrienn A hideg szóda 

élvezete című könyvéről 
helyszín: a Halász Móricz-kúria

október 15. (szerda)  
13.00–16.00 óra – Egészségügyi szűrővizsgálatok 

–  Dr. Klemencz Hajnalka háziorvos rendelőjében, 
aktív munkavállalóknak vércukorszint-, 
pulzusszám mérések, arteriográfos vizsgálat

18.00 óra – Az őrmester és a többiek
–  az ÁSZ színpad bemutatója a NAGY HÁBORÚ 

100 éves emlékezetére
helyszín: a Halász Móricz-kúria



Gyóni Napok               2014

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2014 évi. GYÓNI NAPOK rendezvénysorozatára

 Pálinkásné Balázs Tünde Kőszegi Zoltán
 alpolgármester polgármester

október 23. (csütörtök) 
16.00 óra – 1956-os ünnepi megemlékezés

helyszín: a gyóni városrészközpont

október 24. (péntek)
14.00 óra – „Paphegytúra” – kerékpártúra   
18.00 óra – „PARKMOZI” 

– szabadtéri filmvetítés a Halász Móricz-kúria 
   díszparkjában  

2014. október – a ZLINSZKY-KÚRIA 
GYÜMÖLCSLIGETE

 „Ültess egy régi fát”
 „a magyarok gyümölcsei Gyónon”

„…hogy művelje és őrizze…”

A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencé-
ben régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében 
való együttműködésben  152 gyümölcsfa ültetése, meg-
áldása a gyóni Zlinszky-kúria kertjében. A faültetés az 
egész város ünnepe, amelyben részt vesznek: a dabasi 
iskolák, egyházi felekezetek, díszvendégek, a Zlinszky 
család, a helyi önkormányzat.

(a pontos időpontról tájékoztatást adunk  egy újabb 
meghívóban és a Rádió Dabas hullámhosszán)

Meghívó


