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gYóni géza cenTenárium
Június 25-én, a költő születésének 133. és halálának 100. évfordulóján tartotta Dabas önkor-
mányzata a Gyóni Géza Emlékév centenáriumi ünnepségét. Az esemény ünnepi istentisztelettel 
kezdődött az evangélikus templomban, amelyet Győri Tamás József esperes helyettes, megbí-
zott lelkész mutatott be. Ezt követően a résztvevők néma főhajtással emlékeztek meg a közel-
múltban elhunyt Sztavinovszky Győző tanár úrról, aki a 15 évvel ezelőtt létrehozott Gyóni-
gyűjtemény egyik kezdeményezője, mecénása volt. A zsúfolásig telt templomban zajlott az évfor-
dulós ünnepség is, amelynek keretében a résztvevők meghallgathatták az Országos Gyóni Géza 
Versmondó Találkozó díjazottjait, Kiss Judit, Strich Lászlóné és Kurucz Ádám Konrád szavalatát.
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2017. július        RENDEZVÉNyEK, ESEMÉNyEK

A Gyóni Géza Emlékszoba és az evan-
gélikus templomkert felújításában 
a következő személyek vettek részt:
– Az emlékszoba bejárata Orci József festő-

művész grafikája alapján készült
– Az ünnepségen jelen volt Gyóni Géza ma is 

élő rokona, Szakolczay Katalin nyugalma-
zott magyartanár, aki értékes dokumentu-
mokat, családi ereklyéket ajándékozott az 
emlékszobának.

– Az emlékszoba szakmai hátterének anya-
gát: Valentyik Ferenc, Feldman László és 
Kapui Ágota biztosította.

LuthEr-udvAr:
Ligetvári István és Dorottya – tervezés
Keindl Csaba – Trans IT Kft. Fővállalkozó
Spanyiel Tibor – kőműves
Pálinkás János – lakatos
Sikari Orbán – kertészet
Pacsirta András – villanyszerelés
Márton Péter – bádogos
Daköv/JSP Kft. – csapadékvíz
Majeczki Miklós – csapadékvízterv
Podoba Kft – gránitobeliszk áthelyezése
Farkas és Társa Kft. – lézergravírozás
Metál 99 Kft.

EmLékszobA: 
Kovács Dóra – enteriőrtervező
RGB Print Kft. – Vízer Mihály
Fabók János – festő
Garajszki Tamás – asztalosmester
Harmincz István – villanyszerelő
Szűcs Mária – grafikustervező

A Gyóni Géza Emlékszoba előzetes 
egyeztetés alapján látogatható. 
Bejelentkezés az alábbi telefon

számon: 0620/2412363 
(Janicsák Jánosné Marika néni)
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A megjelenteket Kőszegi Zoltá pol-
gármester köszöntötte, megkö-

szönte az emlékév megvalósításában köz-
reműködő szervezetek, irodalmi lapok, 
szakemberek segítségét, kiemelte, hogy az 
emlékév megvalósításához elengedhetet-
len volt a kormányzati támogatás, amelyet 
Balog Zoltántól, az emberi erőforrások 
miniszterétől kapott a város közössége. 
A támogató minisztérium képviseletében 
Krucsainé Herter Anikó, kultúráért és fej-
lesztésért felelős helyettes államtitkár 
asszony mondott ünnepi köszöntőt. 
Beszédében elismerően szólt az emlékév 

jegyében megvalósított fejlesztésekről, 
programokról, amelyek, ahogyan fogal-
mazott, arról tanúskodnak, hogy a 
dabasiak megértették és magukévá tették 
a kormányzat törekvéseit. A centenáriumi 
alkalom ünnepi szónoka az emlékév 
fővédnöki tisztét vállaló prof. dr. Szakály 
Sándor, a Veritas Történelemkutató Intézet 
igazgatója volt. Professzor úr a Gyóni-
kultusz ápolásáról, a költő irodalomtörté-
neti jelentőségéről beszélt, hangsúlyozta, 
hogy sokáig az irodalom perifériájára szorí-
tották őt, azonban most ismét felfedezik  
műveit, rangja van Gyóni költészetének.

Az esemény zárásaként a résztvevők 
kisétáltak a megújult evangélikus temp-
lomkertbe, amelyet Ligetvári István és leá-
nya, Dorottya tervei alapján készítettek el. 
A Luther-udvarban helyet kapott Balogh 
Eleonóra Ferenczy-díjas üvegművész 
Gyóni Géza-üvegportréja. A jelenlévők jel-
képes szalagvágással adták át az emlékév 
fejlesztéseit: a megújított emlékszobát és 
a Luther-udvart, majd az ünnepélyes 
áldást követően Dévai Nagy Kamilla érde-
mes művész három dalt adott elő az 
ünnepség zárásaként.

Feldman




