Fiatal Műemlékvédők Egyesülete, Dabas – elnök: Kecskeméti Norbert
Egy történeti értéket képviselő polgárház oktalan elpusztítását látva köteleződtek el
munkájukban a 2008-ban fiatal építészekből, hallgatókból létrejött civil örökségvédő csoport
tagjai. Az Egyesület Kecskeméti Norbert vezetésével céltudatosan mérte fel és értékelte
Dabas város épített örökségét. A mintegy 17 ezer lelkes Pest megyei településen utcáról,
utcára járva, házak fotós dokumentálásával, felmérésével, az egykori építők
leszármazottjaival folytatott beszélgetésekből mondatról-mondatra rakták össze a még élő
hagyomány alapjain az az értékkatasztert, melyet a város vezetése befogadott, és a helyi
értékvédelmi rendelet alapjául használ azóta is. Az utcák száma 110, a műemlékek száma 27,
a helyi védettséget élvező épületek és tárgyi értékek 101 emléket tesznek ki. A védendő
értékek között meghatározó a kisvárost jellemző klasszicista kúriák emlékcsoportja.
Az utóbbi 10 év alatt folyamatos és egyre sokrétűbb munka bontakozott ki az egyesület
tevékenységének köszönhetően. A dabasi kúriákat bemutató tabló- és makett-kiállítás,
elbontásra került épületelemek mentése, értékközvetítő turisztikai programok,
egyetemistákkal közös felmérőtáborok és restaurátori gyakorlatok szervezése, fejlesztési
koncepciók és értékvédelmi dokumentációk készítése önkormányzati felterjesztésekhez.
Mindehhez a befogadó önkormányzattal, és annak értően gondolkodó vezetőjével, Kőszegi
Zoltánnal történő szoros együttműködés, aminek köszönhetően a forrás is lépésről-lépésre
előteremtetik. Az igazi munka a házak helyreállításában mutatkozik meg, ami az egyesület
tagjai számára is folyamatos tanulóéveket hozott.
Az örökségvédő munka megtalálja helyét Dabason. Az önkormányzat által hasznosításban
lévő kúriák megújulása példaértékű, és ez a gondosan fejlődő szakmai háttérmunkának
köszönhető. Az egyesület tagjainak, köztük is legfőképp vezetőjének elkötelezettsége nem
csak egy-egy kúria helyreállításában mutatkozik meg, hanem a város által képviselt
értékhagyományozó folyamat egészében. A felújításokba bevonják a helyi szakmunkásképző
tanoncait is. Az épületeket használó közösség tagjai számára példaértékű megoldások
mutathatók fel és e tevékenység eredményessége a magántulajdonosokat is elhivatottá teszi a
település történeti karakterének értő megújításában. Így lesz az egyéni elkötelezettségből
településléptékű közösségi munka.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Példaadó Műemlékgondozásért Díjjal tünteti
ki a dabasi Fiatal Műemlékvédők Egyesületét, amely tevékenyen vesz részt az értékes
épületek állapotának ellenőrzésében, tanácsadást, koordinálást végez, és helyreállított
székházukban bemutatják a dabasi kúriák történetét, makettjeit, egyúttal megőrzik
egyes kimentett elemeiket.

