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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
Települési Értéktár Bizottság 
Dabas, Szent István tér 1/b. 

Szám: 121-6/2016. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 2016.március 1-én 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye:  Gombay-Dinnyés kúria 
                          2370 Dabas, Bajcsy Zsilinszky út 14. 
Jelen vannak: 
Bizottság tagjai: 
- Dr. Bodó Ágnes    megjelent 
- Kecskeméti Norbert   megjelent 
- Kosztolányi Gyula    megjelent   
- Kőszegi Zoltán    nem jelent meg 
- Pálinkásné Balázs Tünde  megjelent 
- Pásztor Gergely    nem jelent meg 
- Révész Károly   nem jelent meg 
- Tapodi Katalin   megjelent 
- Valentyik Ferenc   megjelent 
- Zelenák András   megjelent 
 
Polgármesteri Hivatal részéről: 
  
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző         nem jelent meg 
dr. Greskó Judit jegyzőkönyvvezető             megjelent 
 
     
Zelenák András a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket. Bejelenti, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő bizottsági tag 
megjelent. Az ülést 16.00 órakor megnyitja.  
Szavazásra bocsátja: a napirend elfogadását. 
 
A Bizottság 6 igen  (egyhangúlagos)  szavazattal az alábbi napirendet  fogadta el: 
 

                       N A P I R E N D 
 
 

1. Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenysége 
Felterjesztő: Valentyik Ferenc 
 

2.   Lisznyai Damó Kálmán életútjának dabasi vonatkozásai 
                  Felterjesztő: Valentyik Ferenc 
 

3.   Sziráki Pál közéleti tevékenysége 
                  Felterjesztő: Valentyik Ferenc 
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ELSŐ NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenységének felvétele a települési és megyei 
értéktárba. 
Előadó: Zelenák András a bizottság elnöke 
 
Zelenák András bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a bizottság  „Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenységét” vegye 
fel a Települési és Megyei Értéktárakba. 
 
Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 
felveszi a Települési Értéktárba „Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenységét”.   
Takács Ádám pályafutásának nagyobb időszaka, mintegy negyedszázad kötődik Pest 
Megyéhez, református tiszteletesként Rákospalotán, Vácon és Gyónon szolgált.  
 
A Bizottság javasolja, hogy „Takács Ádám műfordítói és egyházi írói tevékenysége” kerüljön 
be a Megyei Értéktárba is. 
 
A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Korának jelentős egyházi műfordítója és szerzője 
volt, írásainak kiadása teljes egészében a megyében töltött időszakhoz kötődik. Művei 
jelentős kultúrtörténeti értéket képviselnek. Munkássága sajtótörténeti, szerzőjogi 
vonatkozásban is számon tartott.  
(A szavazásban 7 bizottsági tag vesz részt)  
 
A Bizottság 7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

  
5/2016. (III.1.) számú TÉB határozat 

 
Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális 

örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba a „Takács Ádám műfordítói és 
egyházi írói tevékenységét”.  Takács Ádám Pályafutásának nagyobb időszaka, 
mintegy negyedszázad kötődik Pest Megyéhez, református tiszteletesként 
Rákospalotán, Vácon és Gyónon szolgált.  

 
A Bizottság javasolja, hogy „Takács Ádám műfordítói és egyházi írói 

tevékenysége” kerüljön be a Megyei Értéktárba is. 
  

A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Korának jelentős egyházi műfordítója 
és szerzője volt, írásainak kiadása teljes egészében a megyében töltött időszakhoz 
kötődik. Művei jelentős kultúrtörténeti értéket képviselnek. Munkássága sajtótörténeti, 
szerzőjogi vonatkozásban is számon tartott.  

Határidő: azonnal 
     Felelős: bizottság elnöke 

 
 

MÁSODIK NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
Lisznyai Damó Kálmán életútjának dabasi vonatkozásainak felvétele a Települési 
Értéktárba 
Előadó: Zelenák András a bizottság elnöke 
 
Zelenák András bizottság elnöke: 
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Javasolja, hogy a bizottság „Lisznyai Damó Kálmán életútjának dabasi vonatkozásait” 
vegye fel a Települési Értéktárba. 
 
Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 
felveszi a Települési Értéktárba „Lisznyai Damó Kálmán életútjának dabasi 
vonatkozásait”.  
Lisznyai Damó Kálmán (Herencsény, 1823. október 13.– Buda, 1863. február 12.) pesti 
ügyvéd, Petőfi-epigon poéta, a Tízek Társaságának tagja. Ügyvédi oklevelének megszerzése 
után Nógrádban volt megyei aljegyző, táblabíró és törvényszéki hivatalnok, de hamarosan 
Pestre költözött. A szabadságharcban közhuszárként kezdte, előbb kapitánynak, majd 
őrnagynak nevezték ki. A világosi fegyverletétel után kényszersorozták osztrák közlegénynek, 
és közel két évig szolgált Olaszországban, 1851 márciusában érkezett haza. Ekkor már beszélt 
latinul, németül, franciául és olaszul is. 1852-ben rendőri felügyelet alá került. Különc stílusa 
és zűrös életvitele ellenére a korszak közkedvelt figurája, akiben olvasói Petőfi barátját látták. 
Feleségül vette dabasi Halász Idát, de családos emberként is könnyelműen élt. Élete utolsó 
időszakában egyre többet betegeskedett, 1857-ben még Liszt Ferenc is meglátogatta a 
betegágyánál.  Főbb művei: Szegény-legény dalok (1846), Tavaszi dalok (1847), Palócz dalok 
(1851), Madarak pajtása (1856), Dalzongora (1858), Új palócz dalok (1858), Lisznyai 
Kálmán szavalat könyve (1861).  
Lisznyai 1853 januárjában feleségül vette dabasi Halász Idát (1834-1882) és kezdetben a 
gyóni kúriában éltek, melyet ma a Szív utcában Halász Zoltán kúriaként ismerünk. Innen 
küldte híressé vált helgolandi leveleit a kor népszerű lapjának, a Hölgyfutárnak, melyet Vay 
Sándor/Sarolta a következőképpen örökített meg: 
„Néha kedélyesen is vették aztán dolgukat a redaktorok, meg az r. l.-ek. Egyszer eszébe jutott 
valamelyik divatlapnak, hogy lefőzi a többit és helgolandi leveleket írat Lisznyai Kálmánnal. 
Akkortájban házasodott éppen a szép kis palóc. Még tekintélyes hozományt is kapott 
feleségével, Halász Idával, így ő is pótolhatja esetleg a költséget.  
Kálmán vállalkozott is. Azonban, a manó tudja, hogy, hogy nem, eszébe jutott, hogy a víznek 
nincs gerendája, meg hogy még elnyelheti valami nagy bolond cápa vagy tudom is én mi, - 
szóval fogta magát és Helgoland helyett kiment Dabasra, a felesége birtokára. Árnyékos, 
akácfás kúriák udvarán iszogatta aztán esténkint a jó göböljárásit, adomázott, mulatgatott 
urambátyámékkal, és írta hűségesen a tengeri fürdőbeli leveleit. Úgy megírta, hogy az akkori 
naiv publikum el is hitte a büszkén odabiggyesztett eredetit. A szerkesztő pedig minden lapot 
lefőzött, s mikor őszre kelve megérkezett Kálmán – egy menkő hosszú tetejű cilinderben, 
amelyet külön csináltatott a Glentzernél – még meg is dicsérte.  
A nemezis nem nyugszik azonban, megtudta a redaktor a casust, azt, hogy Kálmus nem ment 
tovább Dabasnál. Szidta, mint a bokrot. Hallgatja a kis palóc, végre fölförmed:  
- Aujnye maár, haát ki meri mondanyi, hogy nem tengeri fürdőben írtám ázokat á leveleket. 
Minden reggel nyakig gaázoltam á hármatos kukoricaföldbe, onnan merítettem az 
inspiraációt.  
Naivak, jókedvűek voltak akkor a redaktotok is. Megelégedett ezzel a magyarázattal a jó X., s 
mert Kálmus levelei vagy kétszáz prenumerást hoztak, meg is traktálta a Licinius-ban.” 
Lisznyai és Halász Ida házasságából két fiú született: Elemér 1853-ban és Tihamér 1856-ban. 
Apjuk könnyelmű életvitele és korai halála miatt neveltetésük édesanyjukra hárult teljes 
egészében, aki feleségként és anyaként is a korszak minden mértékadó forrása szerint 
kitűnően helyt állt. Apjuk példája alapján fiait óvta a művészi pályáktól, felnőttként 
Elemérből orvos lett, míg Tihamér műegyetemi végzettséggel közhivatalnoki karriert futott 
be.  
Lisznyai bár a bohém életmódról nem mondott le, feleségét szentként tisztelte, melyet egy 
egész versciklus tanúsít.  
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A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Lisznyai életműve része a magyar kultúrának. 
Pályájának dabasi vonatkozásai helytörténeti értéket képviselnek, mely megőrzésre méltó. 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vesz részt) 
 
A Bizottság   7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

  
6/2016. (III.1.) számú TÉB határozat 

 
 

Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális 
örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba „Lisznyai Damó Kálmán 
életútjának dabasi vonatkozásait”.  

Lisznyai Damó Kálmán (Herencsény, 1823. október 13.– Buda, 1863. február 
12.) pesti ügyvéd, Petőfi-epigon poéta, a Tízek Társaságának tagja. Ügyvédi 
oklevelének megszerzése után Nógrádban volt megyei aljegyző, táblabíró és 
törvényszéki hivatalnok, de hamarosan Pestre költözött. A szabadságharcban 
közhuszárként kezdte, előbb kapitánynak, majd őrnagynak nevezték ki. A világosi 
fegyverletétel után kényszersorozták osztrák közlegénynek, és közel két évig szolgált 
Olaszországban, 1851 márciusában érkezett haza. Ekkor már beszélt latinul, németül, 
franciául és olaszul is. 1852-ben rendőri felügyelet alá került. Különc stílusa és zűrös 
életvitele ellenére a korszak közkedvelt figurája, akiben olvasói Petőfi barátját látták. 
Feleségül vette dabasi Halász Idát, de családos emberként is könnyelműen élt. Élete 
utolsó időszakában egyre többet betegeskedett, 1857-ben még Liszt Ferenc is 
meglátogatta a betegágyánál.  Főbb művei: Szegény-legény dalok (1846), Tavaszi 
dalok (1847), Palócz dalok (1851), Madarak pajtása (1856), Dalzongora (1858), Új 
palócz dalok (1858), Lisznyai Kálmán szavalat könyve (1861).  

Lisznyai 1853 januárjában feleségül vette dabasi Halász Idát (1834-1882) és 
kezdetben a gyóni kúriában éltek, melyet ma a Szív utcában Halász Zoltán kúriaként 
ismerünk. Innen küldte híressé vált helgolandi leveleit a kor népszerű lapjának, a 
Hölgyfutárnak, melyet Vay Sándor/Sarolta a következőképpen örökített meg: 

„Néha kedélyesen is vették aztán dolgukat a redaktorok, meg az r. l.-ek. 
Egyszer eszébe jutott valamelyik divatlapnak, hogy lefőzi a többit és helgolandi 
leveleket írat Lisznyai Kálmánnal. Akkortájban házasodott éppen a szép kis palóc. 
Még tekintélyes hozományt is kapott feleségével, Halász Idával, így ő is pótolhatja 
esetleg a költséget.  

Kálmán vállalkozott is. Azonban, a manó tudja, hogy, hogy nem, eszébe jutott, 
hogy a víznek nincs gerendája, meg hogy még elnyelheti valami nagy bolond cápa 
vagy tudom is én mi, - szóval fogta magát és Helgoland helyett kiment Dabasra, a 
felesége birtokára. Árnyékos, akácfás kúriák udvarán iszogatta aztán esténkint a jó 
göböljárásit, adomázott, mulatgatott urambátyámékkal, és írta hűségesen a tengeri 
fürdőbeli leveleit. Úgy megírta, hogy az akkori naiv publikum el is hitte a büszkén 
odabiggyesztett eredetit. A szerkesztő pedig minden lapot lefőzött, s mikor őszre kelve 
megérkezett Kálmán – egy menkő hosszú tetejű cilinderben, amelyet külön csináltatott 
a Glentzernél – még meg is dicsérte.  

A nemezis nem nyugszik azonban, megtudta a redaktor a casust, azt, hogy 
Kálmus nem ment tovább Dabasnál. Szidta, mint a bokrot. Hallgatja a kis palóc, végre 
fölförmed:  
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- Aujnye maár, haát ki meri mondanyi, hogy nem tengeri fürdőben írtám ázokat 
á leveleket. Minden reggel nyakig gaázoltam á hármatos kukoricaföldbe, onnan 
merítettem az inspiraációt.  

Naivak, jókedvűek voltak akkor a redaktotok is. Megelégedett ezzel a 
magyarázattal a jó X., s mert Kálmus levelei vagy kétszáz prenumerást hoztak, meg is 
traktálta a Licinius-ban.” 

Lisznyai és Halász Ida házasságából két fiú született: Elemér 1853-ban és 
Tihamér 1856-ban. Apjuk könnyelmű életvitele és korai halála miatt neveltetésük 
édesanyjukra hárult teljes egészében, aki feleségként és anyaként is a korszak minden 
mértékadó forrása szerint kitűnően helyt állt. Apjuk példája alapján fiait óvta a 
művészi pályáktól, felnőttként Elemérből orvos lett, míg Tihamér műegyetemi 
végzettséggel közhivatalnoki karriert futott be.  

Lisznyai bár a bohém életmódról nem mondott le, feleségét szentként tisztelte, 
melyet egy egész versciklus tanúsít.  

 
A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Lisznyai életműve része a magyar 

kultúrának. Pályájának dabasi vonatkozásai helytörténeti értéket képviselnek, mely 
megőrzésre méltó. 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 

 
HARMADIK NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
Sziráki Pál közéleti tevékenységének felvétele a Települési Értéktárba 
Előadó: Zelenák András a bizottság elnöke 
 
Zelenák András a bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a Bizottság „Sziráki Pál közéleti tevékenységét” vegye fel a Települési 
Értéktárba. 
 

Szavazásra bocsátja: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 
felveszi a Települési Értéktárba „Sziráki Pál közéleti tevékenységét”.  
Sziráki Pál Gyón község szülötte. Földművelő parasztember, aki önképzéssel lett politikus 
helyi és országos szinten egyaránt. 
 
A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Sziráki Pál volt országgyűlési képviselő, községi 
bíró, presbiter. Minden közéleti funkcióját humánusan, közmegelégedésre, mintaadóan látta 
el. Közéleti tevékenysége példaként szolgálhat. 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vesz részt)  
 
A Bizottság  7  igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

  
7/2016. (III.1.) számú TÉB határozat 

 
 

Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális 
örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba „Sziráki Pál közéleti 
tevékenységét”. 

Sziráki Pál Gyón község szülötte. Földművelő parasztember, aki önképzéssel 
lett politikus helyi és országos szinten egyaránt. 
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A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Sziráki Pál volt országgyűlési 
képviselő, községi bíró, presbiter. Minden közéleti funkcióját humánusan, 
közmegelégedésre, mintaadóan látta el. Közéleti tevékenysége példaként szolgálhat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 

 
 
Zelenák András bizottság elnöke: 
Megköszöni a bizottsági tagok munkáját, az ülést 17.15. órakor bezárja. 
 

  
 
Kmf. 

 
Pálinkásné Balázs Tünde                         Zelenák András                   
 Jegyzőkönyv hitelesítő                                                                             bizottság elnöke 
 
 
 
Törvényességi észrevételre bemutatva:  
 
         Rigóné dr. Roicsik Renáta 
                                        jegyző 
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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
Települési Értéktár Bizottság 
Dabas, Szent István tér 1/b. 

Szám: 121-6/2015. 
 

KIVONAT 
 

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 
               2016. március 1-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Kihagyva a kihagyandók. 
A Bizottság  7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

5/2016. (III.1.) számú TÉB határozat 
 

Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális 
örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba a „Takács Ádám műfordítói és 
egyházi írói tevékenységét”.  Takács Ádám Pályafutásának nagyobb időszaka, 
mintegy negyedszázad kötődik Pest Megyéhez, református tiszteletesként 
Rákospalotán, Vácon és Gyónon szolgált.  

 
A Bizottság javasolja, hogy „Takács Ádám műfordítói és egyházi írói 

tevékenysége” kerüljön be a Megyei Értéktárba is. 
  

A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Korának jelentős egyházi műfordítója 
és szerzője volt, írásainak kiadása teljes egészében a megyében töltött időszakhoz 
kötődik. Művei jelentős kultúrtörténeti értéket képviselnek. Munkássága sajtótörténeti, 
szerzőjogi vonatkozásban is számon tartott.  

Határidő: azonnal 
     Felelős: bizottság elnöke 
 

                          
 
                           K.m.f. 

 
Zelenák András 

                                                                                               bizottság elnöke     
 
 
 
Törvényességi észrevételre bemutatva:        
       Rigóné dr. Roicsik Renáta                 
                                   jegyző  
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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
Települési Értéktár Bizottság 
Dabas, Szent István tér 1/b. 

Szám: 121-6/2015. 
 

KIVONAT 
 

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 
               2016. március 1-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Kihagyva a kihagyandók. 
A Bizottság  7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2016. (III.1.) számú TÉB határozat 

 
 

Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális 
örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba „Lisznyai Damó Kálmán 
életútjának dabasi vonatkozásait”.  

Lisznyai Damó Kálmán (Herencsény, 1823. október 13.– Buda, 1863. február 
12.) pesti ügyvéd, Petőfi-epigon poéta, a Tízek Társaságának tagja. Ügyvédi 
oklevelének megszerzése után Nógrádban volt megyei aljegyző, táblabíró és 
törvényszéki hivatalnok, de hamarosan Pestre költözött. A szabadságharcban 
közhuszárként kezdte, előbb kapitánynak, majd őrnagynak nevezték ki. A világosi 
fegyverletétel után kényszersorozták osztrák közlegénynek, és közel két évig szolgált 
Olaszországban, 1851 márciusában érkezett haza. Ekkor már beszélt latinul, németül, 
franciául és olaszul is. 1852-ben rendőri felügyelet alá került. Különc stílusa és zűrös 
életvitele ellenére a korszak közkedvelt figurája, akiben olvasói Petőfi barátját látták. 
Feleségül vette dabasi Halász Idát, de családos emberként is könnyelműen élt. Élete 
utolsó időszakában egyre többet betegeskedett, 1857-ben még Liszt Ferenc is 
meglátogatta a betegágyánál.  Főbb művei: Szegény-legény dalok (1846), Tavaszi 
dalok (1847), Palócz dalok (1851), Madarak pajtása (1856), Dalzongora (1858), Új 
palócz dalok (1858), Lisznyai Kálmán szavalat könyve (1861).  

Lisznyai 1853 januárjában feleségül vette dabasi Halász Idát (1834-1882) és 
kezdetben a gyóni kúriában éltek, melyet ma a Szív utcában Halász Zoltán kúriaként 
ismerünk. Innen küldte híressé vált helgolandi leveleit a kor népszerű lapjának, a 
Hölgyfutárnak, melyet Vay Sándor/Sarolta a következőképpen örökített meg: 

„Néha kedélyesen is vették aztán dolgukat a redaktorok, meg az r. l.-ek. 
Egyszer eszébe jutott valamelyik divatlapnak, hogy lefőzi a többit és helgolandi 
leveleket írat Lisznyai Kálmánnal. Akkortájban házasodott éppen a szép kis palóc. 
Még tekintélyes hozományt is kapott feleségével, Halász Idával, így ő is pótolhatja 
esetleg a költséget.  

Kálmán vállalkozott is. Azonban, a manó tudja, hogy, hogy nem, eszébe jutott, 
hogy a víznek nincs gerendája, meg hogy még elnyelheti valami nagy bolond cápa 
vagy tudom is én mi, - szóval fogta magát és Helgoland helyett kiment Dabasra, a 
felesége birtokára. Árnyékos, akácfás kúriák udvarán iszogatta aztán esténkint a jó 
göböljárásit, adomázott, mulatgatott urambátyámékkal, és írta hűségesen a tengeri 
fürdőbeli leveleit. Úgy megírta, hogy az akkori naiv publikum el is hitte a büszkén 
odabiggyesztett eredetit. A szerkesztő pedig minden lapot lefőzött, s mikor őszre kelve 
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megérkezett Kálmán – egy menkő hosszú tetejű cilinderben, amelyet külön csináltatott 
a Glentzernél – még meg is dicsérte.  

A nemezis nem nyugszik azonban, megtudta a redaktor a casust, azt, hogy 
Kálmus nem ment tovább Dabasnál. Szidta, mint a bokrot. Hallgatja a kis palóc, végre 
fölförmed:  

- Aujnye maár, haát ki meri mondanyi, hogy nem tengeri fürdőben írtám ázokat 
á leveleket. Minden reggel nyakig gaázoltam á hármatos kukoricaföldbe, onnan 
merítettem az inspiraációt.  

Naivak, jókedvűek voltak akkor a redaktotok is. Megelégedett ezzel a 
magyarázattal a jó X., s mert Kálmus levelei vagy kétszáz prenumerást hoztak, meg is 
traktálta a Licinius-ban.” 

Lisznyai és Halász Ida házasságából két fiú született: Elemér 1853-ban és 
Tihamér 1856-ban. Apjuk könnyelmű életvitele és korai halála miatt neveltetésük 
édesanyjukra hárult teljes egészében, aki feleségként és anyaként is a korszak minden 
mértékadó forrása szerint kitűnően helyt állt. Apjuk példája alapján fiait óvta a 
művészi pályáktól, felnőttként Elemérből orvos lett, míg Tihamér műegyetemi 
végzettséggel közhivatalnoki karriert futott be.  

Lisznyai bár a bohém életmódról nem mondott le, feleségét szentként tisztelte, 
melyet egy egész versciklus tanúsít.  

 
A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Lisznyai életműve része a magyar 

kultúrának. Pályájának dabasi vonatkozásai helytörténeti értéket képviselnek, mely 
megőrzésre méltó. 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 

                            
 
                            K.m.f. 

 
Zelenák András 

                                                                                               bizottság elnöke     
 
 
 
Törvényességi észrevételre bemutatva:        
       Rigóné dr. Roicsik Renáta                 
                                    jegyző  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
Települési Értéktár Bizottság 
Dabas, Szent István tér 1/b. 

Szám: 121-6/2015. 
 

KIVONAT 
 

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 
               2016. március 1-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
Kihagyva a kihagyandók. 
A Bizottság  7 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

7/2016. (III.1.) számú TÉB határozat 
 

 
Dabas Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága a kulturális 

örökség gyűjtőnév alá felveszi a Települési Értéktárba „Sziráki Pál közéleti 
tevékenységét”. 

Sziráki Pál Gyón község szülötte. Földművelő parasztember, aki önképzéssel 
lett politikus helyi és országos szinten egyaránt. 

 
A Bizottság egyetért a javaslattevőkkel: Sziráki Pál volt országgyűlési 

képviselő, községi bíró, presbiter. Minden közéleti funkcióját humánusan, 
közmegelégedésre, mintaadóan látta el. Közéleti tevékenysége példaként szolgálhat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 

 
                           K.m.f. 

 
Zelenák András 

                                                                                               bizottság elnöke     
 
 
 
Törvényességi észrevételre bemutatva:        
       Rigóné dr. Roicsik Renáta                 
                                   jegyző  
 


