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kedves dabasiak!

A dabasi sportcsarnok beépült a város mindennapjaiba, szerves része 
a városképnek, a település sport- és kulturális életének. Nélküle nem 

lennénk azok, akik vagyunk, nem ismernék Dabas nevét annyian ország-
szerte és határainkon túl a sportesemények és a koncertek, kiállítások és 

egyéb rendezvények vonatkozásában. Egy-egy ilyen esemény alkalmával 
ezernél, néha kétezernél is többen látogatják meg az intézményt, és az ott 

zajló esemény hangulatát továbbviszik magukkal, átadják saját közösségük-
nek a rendezvény jó hírét.

Ki gondolná, hogy a dabasi sportcsarnok immár 10 esztendős. Tíz évvel ezelőtt, 
április 3-án adtuk át ünnepélyesen a város közösségének azt az intézményt, amely-

nek létrejöttét számos nehézség és sok-sok izgalom előzte meg. 
Mi, városvezetők, már réges-régen megálmodtuk a sportcsarnokot, tudtuk, hogy a fejlődést 

szolgálja majd, a dabasi gyerekek lehetőségeit gazdagítja, és megnyitja Dabas számára a sportsikerek 
perspektíváját. Ellenszélben fogalmazódott meg a gondolat, ellenérvek próbálták elvenni a kedvünket a tervezéstől, 
építkezéstől és a megvalósítástól. Ráadásul a politikai változások széljárásai sem kedveztek nekünk, de a leköszönő 
polgári kormány miniszterelnöke, Orbán Viktor ígéretet tett, hogy Dabasnak lesz sportcsarnoka. Az Orbán-kormány 
utolsó ülésén született meg a 1067/2002. (V. 15.) Korm.határozat a Dabas városában felépülő sportcsarnok finan-
szírozásához kapcsolódó készfizető állami kezességvállalásról. A Kormány … készfizető állami kezességet vállal a 
Dabas városában felépülő sportcsarnok beruházás megvalósulásának finanszírozása céljából … 500 millió forint 
értékben. Ez az 500 millió forint támogatás tette lehetővé, hogy városunkban megépüljön a sportcsarnok, amelynek 
sikeres működése a mi elképzeléseinket igazolta, és már azóta sportszerető generációkat, sikeres csapatokat nevelt 
fel, amelyek számos jó eredményt és dicsőséget hoztak Dabasnak.
A kezdés nem volt zökkenőmentes. Első lépésként az önkormányzatnak egy kft.-t kellett alapítania, amely meg-
kapta az 500 milliós kormányzati forrást a korábban kapott 100 millió forintos sportminisztériumi támogatás mellé. 
A Sportcsarnok Kft. ügyvezetője Újvári Tibor lett, aki annak ellenére vállalta ezt a feladatot, hogy politikai és egyéb 
kockázattal járt ez a vállalás. A meglévő összeg az önkormányzat által biztosított önerővel kiegészítve lehetővé  tette 
az építkezést, amely a szegedi Hajós Építészeti Iroda Kft. tervei alapján el is indult. Az építkezés összköltsége  nettó 
738 601 819 Ft volt. A munkálatokat a debreceni KEVIÉP Kft. végezte, a műszaki ellenőr az akkor harmincéves 
Fabók Ferenc volt, aki ma már három gyermek édesapja. Dabas kis ékszerdoboza, ahogy a közvélemény  emlegeti, 
 létrejötte után sokkal nagyobb értéket képvisel, mint a bekerülési összege, tehát ez a beruházás jelentősen gyara-
pította a település vagyonát, s jelentős mértékben segített abban, hogy városunk, az itt élő közösség országszerte 
elismertté vált.
Kedves Dabasiak! Ezzel a kis kiadvánnyal emlékezünk a dabasi sportcsarnok, jelenleg OBO Aréna elmúlt tíz évé-
re. Emberek szólalnak meg, vélemények hangzanak el, élmények elevenednek meg a hasábokon, amelyek egy-egy 
emlékezetes pillanatképpel egészülnek ki, sporteseményekről, koncertekről, rendezvényekről, amelyek pezsgést 
hoztak közösségünk életébe.

Kőszegi Zoltán
polgármester
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a kezdetek

Fabók Ferenc
műszaki ellenőr

A dabasi sportcsarnok egy országosan és
nemzetközi szinten is elismert sportcsarnok,

ahol kiemelkedő sporteseményeket rendeznek
folyamatosan, és mindezek mellett a helyi és

a kistérségi régió sportéletét is szolgálja. Nagy 
büszkeséggel tölt el, hogy létrehozásában 

műszaki ellenőrként részt vehettem.
Nagy szerű volt a folyamat részesének 

lenni az alapok megépítésétől 
kezdve a végső átadásig. 
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Megnyitóbeszéd – részletek

„Az egyik, nálam kicsit korosabb, de nagyon jó barátom-
mal beszélgetve tudtam meg az elmúlt napokban azt, 
hogy először egy ilyen csarnok megépítésének gon-
dolata több mint negyven évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg.  Bennem azok a gondolatok ébredtek, hogy akkor 
valakik egy új gyermek megszületését tervezték, ahogy 
szoktuk a magunk családjaiban, ha gyermekre vágyunk, 
amikor azt akarjuk, hogy gyarapodjon a családunk. 
Hasonlóképpen gondolkodhattak azok az 
elődök, akik először fogalmazták meg e 
csarnok megépítésének gondolatát. 
Vagy az akkori körülmények vol-
tak mostohák, vagy azok bizo-
nyultak mostohának, akik 
ezt a gondolatot első kör-
ben kitalálták. Nem vol-
tak alkalmasak arra, hogy 
szülővé váljanak. Aztán 
jött egy új kor, jött a rend-
szerváltás, s az ezt követő 

időszak, az önkormányzatiság, ami lehetőséget adott 
nekünk arra, hogy kis közösségeinkben, falvainkban, 
városainkban, az egész országban megpróbáljuk bepó-
tolni mindazt, amit a megelőző több évtized lehetetlenné 
tett. Így jöttek az infrastrukturális beruházások, az intéz-
ményi fejlesztések. Ezen a területen Dabas óriási hátrány-
nyal indult. (…) Mára mindezt a hiányt leküzdöttük. Közel 
hatvan pályázatot nyújtottunk be, ezek fele sikerrel ért cél-

ba. Így sikerült olyan intézményhálózatot épí-
teni, fejleszteni, amellyel méltó helyünket 

be tudjuk tölteni Európában. Így vál-
tunk érett szülőkké, így vált váro-

sunk (…) alkalmassá arra, hogy 
felelősségteljesen egy új gyer-

mek születését vállaljuk. Ez a 
gyermek megszületett, fele-
lősségteljes szülőként bát-
ran vállalhatjuk ezt a csar-
nokot, és most itt, a szü-
letésének napján büszkén 
ünnepelhetünk.  (…)”

kőszegi zoltán polgármester

danyis János
Dabas Város Sportjáért díjas

Tíz évvel ezelőtt a megnyitó ünnepségen
mondtam, hogy ez a csarnok egy ékszerdoboz. 
Nagyon jó befektetés volt! Ez a kis ékszerdoboz 

azóta számtalanszor bizonyította, hogy
megállja helyét nemzetközi szinten is. 

Megtöltötték kultúrával, sporttal. 
Büszke vagyok a dabasi sport-

csarnokra!

szabados gábor 
vívó 

Amikor elhaladok a DS mellett és rátekintek, mindig mosoly ül ki 
az arcomra, hiszen hat alkalommal vehettem át az

„Év Sportolója” díjat a sportcsarnokban.
Nagyszerű dolognak tartom, hogy szülővárosomban felépült egy 

olyan sportlétesítmény, amelyet Magyarország-szerte ismer-
nek és jegyeznek, adottságai és rangos sporteseményei kap-

csán. Kevés kisváros büszkélkedhet hasonlóval és járulhat 
hozzá települése sportértékeinek folyamatos gyarapítá-

sához ilyen ütemben. Sajnos vívóversenyt korábban 
nem rendeztek a csarnokban, de bízom benne, 

hogy a jövőben lehetőség nyílhat nagy-
szabású, nemzetközi vívóverseny 

lebonyolítására is.

zelenák andrás
alpolgármester

A legtöbb ember, főként a fiatal generáció mozgás-
szegény életmódját csak a rendszeres sportolás tudja 

előnyösen megváltoztatni. Ezért minden felelős
döntéshozó kötelessége olyan színterek létrehozásán 

munkálkodni, amelyek az egészséges életmódra 
való nevelést célozzák meg.

Dabason ilyen gondolatok alapján jött létre 
az a többcélú sportlétesítmény, amely

minden tekintetben igazolta
a létesítők szándékát. 



5

Megnyitóbeszéd – részletek
orbán viktor miniszterelnök

„Azt tartják, hogy egy közösség jelleméről, erejéről és gondolkodásáról 
nem utolsósorban az árul el legtöbbet, hogy milyen közös vállalkozá-

sokba mer belevágni, milyen terveket kovácsol a jövőre. (…) Mi, Szent 
István Magyarországának késői utódai egészen másképpen gon-
dolkodunk arról, hogy mi a fontos. (…) A biztonság nekünk, ma  élő 
magyaroknak elsősorban a földet, házat és hazát jelent. Ez az, 
kedves dabasiak, ami a mi szemünkben minden más megszerez-
hető érték felett áll. Közös vállalkozásaink, 
közös terveink, kicsik és nagyok 
egyaránt, mind-mind ehhez 
köthetőek. Az otthonunk-
hoz, a városhoz, ahol 
élünk, a hazánkhoz, 
ahol a jövőt tervez-

zük, és ahol szeret-
nénk, hogy gyer-

mekeink is hoz-
zánk  hasonlóan ke-

resnék a boldogu-
lás útját, sőt azt szeret-

nénk, ha nemcsak keres-
nék, de meg is találnák azt 

itt Magyarországon. Ezért épí-
tünk színházat, hidat, autópályát, ter-

málfürdőt, uszodát, ezért építünk konferen-
ciaközpontot és sportcsarnokot is. (…)”

„Meggyőződésem szerint a sport segít abban, hogy a dolgok a helyükre 
kerüljenek, a sport a mai világban is még egy világos világ.  A sportban az 
még úgy van, hogy a jó dolog az jó, a rossz dolog, az rossz. Keményen küzdeni 
jó, lelketlenül feladni a küzdelmet, pedig becstelen. Bátornak lenni derék, és gyá-
ván meghátrálni szégyellnivaló. Igazságosan bíráskodni nemes, részrehajló döntése-
ket hozni pedig alávaló dolog. Erre a néhány egyszerű igazságra tanít bennünket a sport, 
és lássuk be, hogy nemcsak nekünk, felnőtteknek van szükségünk néha erre az emlékeztetőre, de 
bizony egyre gyakrabban a gyermekeinknek is. Szeretném, hogyha a dabasi fiatalok közül egyre többen használnák ezt 
a létesítményt, és ahelyett hogy otthon televíziót vagy videót néznének, játéktermek vagy játékgépek környékén csatan-
golnának, vagy a kábítószer csábításának veszélye mellett töltenék a napjaikat, inkább ide jönnének, itt töltenék el értel-
mesen a rendelkezésükre álló időt. (…)”



6

sporteseMények

elek gábor
az FTC női kézilabdacsapatának edzője

2006–2013-ig talán a legboldogabb
játékoséveimet töltöttem ebben a csarnok-

ban, nem beszélve arról, hogy két
KEK-győzelmet, csodálatos és

felejthetetlen BL-mérkőzéseket nyer-
tünk itt. Második otthonunknak 

tekintjük a csarnokot.

szucsánszki zita
az FTC női kézilabdacsapatának irányítója

Fantasztikus érzés ilyen jó adottságú csarnok-
ban játszani. Odaadó, kivételes szurkolótá-
bor fogad mindig, ha itt játszom. A pályá-

ra lépve euforikus állapotba kerülök az 
itteni közönség hatására. Rengeteg 

pozitív élménnyel lettem gaz-
dagabb.



7

sporteseMények

szilágyi zoltán
kézilabdaedző

Amikor átadták a sportcsarnokot, még játékosa vol-
tam, most már edzője vagyok egyesületünknek. 
Ebben a létesítményben ünnepelhette a Dabas 
VSE KC fennállásának legszebb eredmé nyeit. 
Feljutottunk a második osztályba, ahol kétszer 

bronz- és kétszer ezüstérmesek lettünk. 
Egyik álmom, hogy ebben a csarnok-

ban teltház előtt NB/I-es mérkő-
zéseket játszhassunk.

szandhoFer János
alpolgármester 

A sportcsarnok megépülése előtt, húsz éven keresz-
tül bitumenpályán edzettünk, és ott edzettek a gyere-
kek is, akiket kézilabdára oktattunk. Ma bizony gyak-

ran eszünkbe juttatják sajgó ízületeink azt az idő-
szakot. Jó tudni, hogy a mai gyerekeknek nem 
teszi tönkre az ízületeit a kemény pálya, ők a 
legmodernebb körülmények között edzhet-

nek, egy korszerű csarnokban játsz-
hatják a mérkőzéseket.



bennárik dóra
      FIT-KID versenyző

Pár mondatban össze sem tudom fog-
lalni, mennyi mindent adott nekem a sportcsarnok az 

elmúlt 10 év alatt. Fellépőként részt vehettem a léte-
sítmény átadó ünnepségén, továbbá számos más 

rendezvényen is. A gimnáziumi éveim egyik jelentős 
lezáró eseményét, a szalagavatót is itt ünnepelhettem 

osztálytársaimmal, tanáraimmal és családommal. 
A sportban elért sikereimnek egyik fontos színtere. 

Itt szereztem meg először az országos magyar 
bajnoki címet 2005-ben, egyéni kategóriában. 

Továbbá életem első Európa-kupájának is a 
dabasi sportcsarnok adott otthont. Minden 

évben a Fit-Kid versenysorozat egyik 
állandó állomása, és mások által 

is az egyik legszínvonala-
sabbnak tartott

helyszíne.
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sporteseMények
garaJszki petra

FIT-KID versenyző

Amikor a DS-re gondolok, melegséget és pici izgalmat 
érzek a gyomrom tájékán. Hisz én szeretek rivaldafényben

lenni és bemutatni a tudásomat az embereknek.
Hát még ha ezt a DS-ben tehetem, ahol azoknak

az embereknek táncolok, tornázom, akik közel állnak
hozzám és a mindennapi életem részesei.

Persze óriási kihívás a lakhelyemen megmérettetni és
sikereket elérni. A legbüszkébb mindig a DS-ben

megszerzett eredményeimre vagyok.
Fontos és szép emlékek színhelye a DS 

és remélem, hogy még sok ilyen 
alkalomban lesz részem!

 
radnai réka

FIT-KID versenyző

Azért szeretem a DS-t, mert szép, színvonalas, 
kényelmes sportcsarnok. Nagyon sok kedves 
emlékem fűződik hozzá a fitneszversenyekkel 

kapcsolatban. 
Életem egyik meghatározó pillanata volt, ami-

kor a városi Sportgálán átvehettem az Év 
Sportolója díjat. Nagyon feleme-

lő érzés volt a DS színpadán 
állni.
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rendezvények

bera Márk
A Táncsics Mihály Gimnázium tanulója

A dabasi sportcsarnok kikapcsolódási lehetőséget
biztosít minden generáció számára, egy olyan létesítmény, 

amely az embereket ki tudja zökkenteni a hétköznapi
problémákból. Számos élmény köt a sportcsarnokhoz, mint 
például a Fiatalok éjszakája. E programon szórakoztam elő-
ször barátaimmal, ismerőseimmel, és ezen a napon marad-

hattam reggelig bulizni. Emellett számtalan – az önkor-
mányzat által szervezett – programon vettem még 
részt. Kézi labda, sportéjszaka, focibajnokság, kon-

certek. Örülök, hogy tartalmasan, aktívan tölt-
hetem az időm Dabas szívében, büsz-

keség és öröm tölt el, hogy itt
élhetek.

Martonosi györgy
dobos

A királyi dobosok városának kulturális életében volt hat év, amikor
nemzetközi szinten is kiemelkedő világzenei  gálákat rendez hettem, 

köszönet ezért a város vezetésének. Az ország legnevesebb zenészei
és nemzetközi fellépők nyújtottak maradandó élményt a közönségnek. 
Ilyen látványos színtér azóta sem volt Magyarországon, ahol az összes

fellépő egyszerre jelent meg a sportcsarnok küzdőterén.
A város ovisait összefogva, soha nem látott, hallott produkció

színesítette a profik műsorait. Ez is csak itt Dabason volt látható.
Nagy boldogság volt számomra ez a hat esztendő,

mert zenészi munkáim mellett  a Dabasi Világzenei Gálák
és a Dobosok Farsangja sorozat (19) szakmai munkám

csúcsát jelentik! Köszönet Kőszegi Zoltánnak és
a csapatnak, akiknek köszönhetően részese

lehettem ezeknek az igen értékes 
hagyomány őrző gáláknak! 
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Farkas pál
az István, a király rockopera rendezője

Mindenki életében vannak emlékezetes pillanatok, feledhetetlen 
élmények. Több ilyen emlék is köt a DS-hez nézőként

és résztvevőként egyaránt. Van valami leírhatatlan varázslat abban, 
ahogy a sötét, üres csarnokból néhány óra alatt közönséggel teli, 
zsúfolt és hangos aréna válik, majd a pályára vagy a színpadra lép 

valaki egy mikrofonnal, labdával vagy épp karddal a kezében. 
Kivételes szerencsémnek tartom, hogy néhány ilyen estében 

közreműködhettem, és bár a varázslat gyorsan elmúlt,
emléke évekig megmarad.

A DS nemcsak kiváló terepe, de inspirálója is
közösségi rendezvényeknek, eseményeknek, 

nélküle sok élménnyel lennénk
szegényebbek.

tóth roland
diák

A sportcsarnok számomra a lehetőséget jelenti egy új,
rendes életre, amely 2013. augusztus 2-án egy tüdő transz-

plantációval kezdődött el számomra. Ahhoz, hogy ez
megvalósuljon lehetőséget kaptam két jótékonysági
rendezvény megszervezésére. Ezek adtak elég erőt, 
hogy kibírjam a megpróbáltatásokat és ma már újra

sportolhassak! Ezzel és az összes többi rendez-
vénnyel együtt (szalagavatók, meccsek,
koncertek) csak pozitív dolgokat tudnék 

mondani a sportcsarnokról. 
Köszönöm!

Mráz Mária
táncoktató

A szó hallatán – „OBO Aréna Dabas” – számtalan pozitív 
emlékkép éled fel bennem. Az épület létezése, dabasiként 

büszkeséggel tölt el; magánemberként, családanyaként
és táncosként pedig felbecsülhetetlen érzelmi értéket

testesít meg számomra. Mennyi közösségi élményt éltem 
át falai között, ahol minden szív egyszerre dobbant,

és a csapatszellemmel átitatott tenni akarásé
volt a főszerep.

Mindezért kimondhatatlanul hálás vagyok a 
sorsnak, a városnak és az intézmény 

dolgozóinak egyaránt!
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rendezvények

petróczy attiláné
 a Gyóni Géza Nyugdíjasklub Egyesület vezetője

Minden generációnak szüksége van erre a csarnokra,
akár sportolásról, akár szórakozásról van szó.

Az idősebbek is kihasználhatják előnyeit, könnyen,
akadálymentesen megközelíthető bárki számára.

Az Idősek Világnapja alkalmából
én is többször jártam itt.

Sok megható és színvonalas műsort
láttam, amely számomra örök emlék 

marad. 
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koncertek bennárik Ferenc
képviselő

Amikor még csak a tervek készültek, sokan mondták, hogy minek 
a városba két csarnok, minek ekkora stb. Mára bebizonyosodott, 
hogy létjogosultsága van a DS-nek mind az ország, mind a régió,
mind a város tekintetében. Nemzetközi téren is bizonyított, s általa 

Dabas felkerült a nemzetközi sporttérképre. 
Teltházas mérkőzések, koncertek, szalagavatók… s még hosszasan 

sorolhatnám az eseményeket, melyeknek otthona volt az elmúlt 
tíz esztendő alatt. Néhány sportesemény, koncert, táncszínház 
szervezése kapcsán volt szerencsém végighallgatni a dabasi 

sportcsarnokkal kapcsolatos elismeréseket.
Ekkor nagyon büszke voltam arra, hogy döntéshozó-

ként részese lehettem annak, hogy ez a „sport-
kastély” megépülhetett és azóta is szolgálja 

a várost, a város polgárait. 



kiállítások, előadások



szponzorok, segítők, kiállítók

hogy Mit Jelent nekünk a dabasi sportcsarnok?
A dabasi sportcsarnok nem csupán egy létesítmény a város és a kör-
nyék, így az OBO életében sem. Olyan hely ez, ahol minden látoga-

tó talál számára kikapcsolódást akár sportkedvelő, akár egyéb szórako-
zásra vágyik. Dolgozóink is rendszeres résztvevői a koncerteknek, lelkes 

szurkolói a kézilabdameccseknek, de helyet adott már az aréna
saját focikupánk megrendezésére is.

Egy sportcsarnok, amely nemcsak rendezvényhelyszínt jelent, hanem 
össze is fogja a környéken élőket. A régió egyik legnagyobb munkál-
tatójaként mi is hasonlóan fontosnak tartjuk a helyi közösségekkel 

való kapcsolatok ápolását. Ezért is tölt el büszkeséggel minket, 
hogy 2013 óta a csarnok, vagyis az OBO Aréna Dabas

vállalatunk nevét viseli. 
boldog születésnapot, obo aréna!

Hernádi Lajos, ügyvezető
OBO Bettermann Hungary Kft.

karlik dóra
fotós

A sportcsarnok számomra Dabas élő szíve, hiszen hol a sport 
szerelmeseinek szurkolására, hol a zene ritmusára vagy éppen 

a művészet lüktetésére dobban meg. 
A dabasi sportcsarnokhoz szó szerint tízezernyi pillanat köt.
Emlékszem, amikor először álltam a lelátó legtetején és épp
a küzdőteret betonozták, vagy amikor madártávlatból egy kis 

repülőgépből lógva olyan szögből láthattam az épületet,
amiből csak nagyon kevesek.

Szerencsésnek érzem magam, hogy ott lehettem 
ennek a nagyszerű intézménynek minden fontos

momentumánál, és tudom, a jövőben is
úgy lépek a falai közé, hogy igazán 

otthon érezhetem magam 
benne. 

ligetvári istván
építész

Városunk sportcsarnoka szimbóluma annak, 
hogy (csak) rajtunk múlik, mekkora álmot való-

sítunk meg és nem azon, hogy hol. 
Ez ma különösen aktuális üzenet!
Számomra pedig bölcső is, ahol

megszületett valami, ami ma az életem
meghatározó része. 

kosztolányi tíMea

A dabasi sportcsarnok a DIEGO farsangi rendezvé-
nyének is otthont adott, amelyen közel 500 dolgozónk, 

kollégánk vett részt, három országból. A csarnok a 
szépen megterített körasztalokkal, valamint színes 
lufidekorációval felöltöztetve méltó és színvonalas 
helyszínt biztosított szakmai rendezvényünknek, 

ahol kollégáink kellemes élményekkel, emlé-
kekkel gazdagodhattak.

Ezúton is köszönjük a helyszín 
 biztosítását!
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a ds nélkül szegényebbek lennénk

–  2004. április 3-án, immár tíz éve, hogy ünnepélyes keretek közt átadták a DS-t a dabasi közös-
ségnek. Nem a kezdetektől vezeted az intézményt. Mikor kerültél te a képbe?

–  Az első évben valóban nem én vezettem a csarnokot, 2005. augusztus 1-jén vettem át a DS 
irányítását.

–  Mit éreztél, amikor felkértek egy ilyen reprezentatív, sokfunkciós intézmény vezetésére. Mennyi-
re tűnt testhezállónak a feladat?

– Amikor Szandhofer János felvetette a lehetőséget, akkor úgy éreztem, hogy igen, ez az, mindig 
valamilyen hasonlóra vágytam, de el sem mertem hinni, hiszen – az állapotom miatt – nagyon sok eluta-

sítás ért. Balesetem után kevesen hittek benne, hogy ugyanolyan minőségű munkára vagyok képes, mint 
előtte. A következő megbeszélésen már hárman vettünk részt. Kőszegi Zoltán, Szandhofer János és jómagam.

Nagyon őszinte beszélgetés volt. Végre éreztem a bizalmat, nem az állapotomra, hanem az elképzeléseimre voltak kíváncsiak. Mint 
a mellékelt ábra mutatja, ott meggyőztem őket. Remélem nem bánták meg! Hogy mennyire testhezálló? Hát számomra teljesen. 
Sportoló voltam, népművelő-tanári végzettségem van és ez nem pusztán végzettség, hanem számomra hivatás is.

–  Mi volt az a legemlékezetesebb momentum, amely a sportcsarnokhoz köt téged? Melyik élményed a legmaradandóbb?
–  Inkább sok ilyen volt. A teltház az mindig nagy élmény. Legyen az sport vagy kultúra. Hogy példákat is említsek: a helyi szerve-

zésű István, a király, az FTC mérkőzései, a Csík zenekar koncertje.
 De! Volt mégis egy konkrétan személyemet is érintő esemény. Minden év végén tartjuk a csarnokban a Sportgálát. Így tör-
tént ez 2008-ban is. Ez a pekingi olimpia éve volt, én az olimpia után fejeztem be aktív sportpályafutásom. Egészen a  végéig 
ugyanúgy történt minden, mint máskor. A sportágak díjazottjait megtapsoltuk elismerve a kiemelkedő teljesítmé-
nyüket. Az utolsó, egyben a legnagyobb kitüntetés a „Dabas Város Sportjáért” díj átadásakor legnagyobb megle-
petésemre a saját nevemet hallottam. Először azt sem tudtam, hol vagyok, fogalmam sem volt, hogy jutottam fel 
a színpadra. A csarnokban lévők állva tapsoltak… hát ezt soha nem felejtem el…

–  Tudjuk, hogy az életed meghatározó része volt a sport és talán most is az. Kerekes székesként lettél olimpikon, sokat 
segített a sport neked minden élethelyzetben. Miért fontos ez az intézmény egy város, konkrétan Dabas életében?

–  Mert enélkül minden más lenne! Megfordítom. Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy nincs ez az intézmény. Ren-
geteg élménnyel és felemelő pillanattal lennénk szegényebbek! Csak dicsérni tudom a döntéshozók 
akkori bátorságát, mert ezzel az intézménnyel olyan minőség érkezett a városba, amely felülírta a 
negatív hangokat. Szerintem mára senki nem vitatja, hogy a csarnokot meg kellett építeni.

–  Vezetőként milyen terveid vannak, hogyan szeretnéd bővíteni a csarnok adta lehetőségeket, szol-
gáltatásokat.

–  A helyi intézmények (gimnázium, szakképző, szakorvosi rendelő) bevonásával szeretnék létrehoz-
ni egy kézilabdás régióközpontot, amely előszobája lenne a Mocsai Lajos Nemzeti Kézilabda Aka-
démiájának. Örömmel jelentem, hogy a célegyenesben vagyunk. 

Prohászka Csabával, a sportcsarnok vezetőjével Kapui Ágota beszélgetett
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szalka Mihály atya

Számomra a DS a különböző sportesemények,
kulturális események, koncertek megrendezési helye,

ahol a dabasiak és a környező városok, falvak lakói
kikapcsolódhatnak, az emberek egy időre elfelejthetik

a nehézségüket, problémájukat. Szurkolhatnak a kedvenc 
csapatuknak, hallgathatják kedvenc zenekarukat.

Számomra nagy lelki élményt jelentett,
amikor Böjte Csaba atyát meghívhattuk és

egy csodálatos szent mise keretében prédikált 
nekünk a sportcsarnokban. 

Valami leírhatatlan érzés volt a női
kézilabda csapat menetelését 

is átélni.

 köszönjük a diego kft.-nek, hogy 2004 és 2011 között szponzorálta intézményünket, 
és az obo bettermann hungary kft.-nek, hogy jelenleg is segíti a sportcsarnokban zajló sporttevékenységet.

Készült Dabas Város Önkormányzatának támogatásával
az OBO Aréna – dabasi sportcsarnok átadásnak 10. évfordulójára.

Szerkesztették: a Polgármesteri Kabinetiroda és az OBO Aréna munkatársai
Tervező szerkesztő: Szűcs Mária

Fotók: Karlik Dóra, Morpheus fotó, Tomor Tamás, Negyelszki Erika, Pálhegyi Dániel
Nyomdai munkálatok: Pressman Nyomdaipari Bt.


