Dabas

Dabas 16 000 lakosú város Pest megyében, a Duna-Tisza közén, Budapesttől 45 km-re délre
fekszik. Első okleveles említése 1447-ből származik. A török megszállás idején elnéptelenedett
település a Halász és a Zlinszky földbirtokos család kezdeményezésére a 18. századtól ismét
benépesült, fejlődésnek indult.

DABASI VÁROSHÁZA ÉS KÖZPONTI PARK
A mai város négy község, Alsó- és Felsődabas, Sári és Gyón fokozatos terjeszkedése és
egyesítése révén keletkezett. Közülük Sári a legrégebbi, de Alsódabas volt a legjelentősebb: a
reformkorban a haladó köznemesség kulturális, majd a térség közigazgatási központja lett.

A 19. század első felében a klasszicista nemesi udvarházak és kúriák sora épült a településen,
amelyek közül hetven műemlék jellegű ház mai a város sajátos látnivalója. Legimpozánsabb a
Halász Móricz –kúria, a város címerépülete.

A város közelében ősláperdő és ősborókás található. A botanikai ritkaságnak számító
orchideafajok (pl. szarvasbangó, amely a város címerében is megtalálható) lelőhelyei védelem
alatt állnak, ma ez 150 hektáros természetvédelmi területet jelent.

Az 1989-ben városi rangra emelt Dabas önkormányzata három napközi otthonos óvodát, három
általános iskolát, egy szakképző iskolát, egy művelődési központot, három művelődési színteret
működtet. A szintén önkormányzati fenntartású Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 60
000 ember egészségellátását, városi tűzoltóság 13 település tűzvédelmét szolgálja és ezzel
kistérségi feladatkört is betölt.
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Az utóbbi években látványos fejlődésen ment át a város, számos nagyszabású beruházás
valósult meg, melynek köszönhetően középületek, óvodák létesültek, megépült az új mentőállo
más és orvosi ügyelet, az Átrium Idősek Otthona, a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola, a
Dabas-Diego Sportcsarnok, az Ipari Park, az Okmányiroda és a Berkenye lakópark. A
városrészeket összekötő kerékpárúton biztonságosan megközelíthetőek a közigazgatási és
bevásárló centrumok. A városban található az ország leghosszabb, mintegy 11 km hosszú
főutcája. Tájházakkal, emlékhelyekkel, idegenforgalmi látványosságokkal gazdagodott a város.

A város kistérségi feladatokat ellátó intézményei: a Bíróság, Ügyészség, Rendőrség,
Földhivatal, Munkaügyi Központ, Gyámhivatal, Építéshatóság, Gimnázium, Zárdakert Idősek
Otthona.

Honlap: www.dabas.hu
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