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HírmondóDOBOZI

A tartalomból:

√ Önkormányzati hírek

√ Október 6-i megemlékezés Dobozon

√ Helyi Értéktárak bemutatása

√ Átadták a felújított napközis konyhát

√ Dobozi Foci

MEGRENDÍTŐ ÉS MÉLTÓSÁGTELJES MEGEMLÉKEZÉS

Zalai Mihály, Békés Megye 
Közgyűlésének elnöke ünnepi kö-
szöntőjéből:

Nekünk magyaroknak Mo-
hács után elveszett szabadságunk 
és önállóságunk visszaszerzésére 
évszázadonként van egy olyan fé-
nyes próbálkozásunk, mely hosszú 
ideig tartja a lelket a magyarság-
ban. Fontos, hogy helyben, lakó-
helyünkön is nyomot hagyjunk, 
közkinccsé tegyük a forradalom 
napjainak történetét, megismertes-
sük azokat az embereket, akik hat-
van évvel ezelőtt településeinket 
vezették. Az 1948-56 közötti évek 
igazságtalanságai, megaláztatásai, 
elfojtott indulatai robbanásszerű 
indulattal törtek felszínre a pesti 
forradalom hírére. Október 25-e 
és 28-a között minden településen 
forradalmi bizottságok, majd nem-
zetőrségek alakultak. A kommu-
nisták igyekeztek elfoglalni ezeket 
az új hatalmi szerveket, melyeket 
sikerült mindenhol megakadá-
lyozni. Szinte mindenhol elmaradt 
a bosszú, egy-két kivételtől elte-
kintve még csak fel sem pofozták 
a párttitkárt. Ebben fontos szerepe 
volt azoknak a forradalmi veze-
tőknek, akik józanságra intették a 
tömeget. Ahogy általában vidéken, 
így Békésben is rendpárti forrada-
lom zajlott le. 

November 4-én és 5-én a me-
gye településeit elfoglaló szov-
jet csapatok sem tudták azonnal 
megdönteni a forradalmat. Bár a 
régi vezetők visszatértek a tankok 
árnyékában, lefegyverezték a nem-
zetőröket, december közepéig ket-

tős hatalom alakult ki: a forradalmi 
bizottságok és a községi tanácsok 
együtt üléseztek. Az utolsó, elke-
seredett próbálkozások a szabadság 
kivívására december első felében 
történtek, amikor szinte minden 
városban többezres néma tüntetést 
tartottak.

Hivatalosan 1957. májusáig 
1946 embert vettek őrizetbe, 1291 
házkutatást tartottak, 688 főt ítél-
tek el Békés megyében. A forrada-
lom valamennyi szereplője meg-
kapta azt, ami neki járt, 6 hónap és 
a halálos ítélet között. A büntetés 
azonban nem ért véget az 1963-as 
amnesztiával, több tízezer honfi-
társunkat, volt 56-os elítéltet tar-
tottak megfigyelés alatt, kényszerí-
tették segédmunkásként dolgozni, 
s a hátrányos megkülönböztetés a 
rendszerváltásig végig kísérte őket.  
A megtorlás sok életet tört ketté, 
sokan vesztek el ezeken a kény-
szer szülte utakon. Mégis, azokkal 
a forradalmi vezetőkkel, akikkel 
személyesen találkozhattam, az 
ápolására fordították. Tapasztal-
tam, hogy nem csupán lélekben 
voltak erősek, hanem életük egy 
részét 1956 szellemének ápolására 
fordították.

Felmerülhet a kérdés, hogy 
személyes áldozatuk mit jelentett 
Magyarország és az egész nemzet 
számára? Tizenkét napra kiemelte 
ezt a kilencvenháromezer négy-
zetkilométert a vasfüggönyön túli 
országok sötétjéből, újra elhitette 
mindannyiunkkal, hogyha akar-
juk, kezünkbe vehetjük a sorsunk 
irányítását, összekapcsolta a szét-
szakított nemzetet a Kárpát-me-
dencében. 

1956 szelleme, mint földalatti 
búvópatak jelen volt velünk akkor 
is, mikor hallgatni kellett róla, ak-
kor is, amikor községeink, váro-
saink minden fontos épületén az a 
vörös csillag terpeszkedett, melyet 
a  forradalmárok  első dolga volt 
kivágni a magyar zászlóból. Tar-
tást, reményt és példát adott a világ 
magyarságának az elmúlt hatvan 
esztendőben, és ahogy Alaptör-
vényünk Nemzeti hitvallásában 
megfogalmaztuk: „magyar szabad-
ságunk az 1956-os forradalomból 
sarjadt ki.”

Márai Sándor: 
Mennyből az angyal

Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal vigyél hírt a csodáról.
 
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény lángol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.
 
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett -
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.
 
És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, aki eladta,
Aki háromszor megtagadta,
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta,
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta -
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.
 
Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta vagy Angyal hozta -
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekszenek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,

mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

 És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mi végre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Mért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég 
volt.”
 
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik, mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...
 
Angyal vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor -
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik - mennyből az an-
gyal.

Zalai Mihály megtisztelte
 rendezvényünket

Megrendítő és méltóságteljes 
-ezek a szavak jellemzik az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulójának do-
bozi eseménysorozatát. Október 
21-én a Dobozi Közösségi Ház 
és Könyvtár nagytermében Köves 
Mihály polgármester és Zalai Mi-
hály, Békés Megye Közgyűlésének 
elnöke mondott ünnepi köszöntőt. 
Ezt követően a Dobozi Általános 
Iskola tanulói, pedagógusai által 
készített műsor a forradalom ese-
ményeinek bemutatása helyett az 
akkori hangulatot idézte, életké-
peket jelenített meg olyan fogal-
mak mentén, mint a REMÉNY,  
IDŐUTAZÁS, ÍTÉLET, ME-
NEKÜLÉS, BÜSZKESÉG…
Köszönjük a felkészítő pedagó-
gusoknak, a tanulóknak és Zsig-
mond Károly intézményvezetőnek 
a meghatóan szép és emlékezetes 
rendezvényt.

“Elindultam szép hazámból,
híres kis Magyarországból. 
Visszanéztem félutamból,
szememből a könny kicsordul.”

A fellépő tanulók próba közben

Részlet a műsorból
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Polgármesteri 
fogadó nap 

 minden hétfőn.
Időpontot személyesen 

vagy a 268-765-ös
telefonszámon lehet 

kérni!

Szilágyi Mihály dobozi lakos 
kezdeményezésére  1956-os em-
lékhely kialakítására került sor a 
Kastélypark bejáratánál, melyhez 
adományozott 44 db tuját is. Az 
önkormányzat Képviselő-testülete 
október 4-i rendkívüli ülésén egy-
hangú határozattal döntött az em-
lékhely létrehozásáról, valamint az 
emlékhely további kialakításának 
költségeire pályázat benyújtásáról.

Köves Mihály polgármester 
az emlékhely felavatása során tar-
tott megemlékezésében elmondta, 
hogy sokáig nem lehetett beszélni 

56-ról, mert tudták, hogy a beszéd, 
az emlékezet veszélyes dolog, mely 
életben tartja az elfojtott lángot. 
A kényszerű hallgatás egészen a 
rendszerváltásig tartott. Ma már 
szabadon lehet emlékezni, lehet 
beszélni 56 hőseiről és áldoza-
tairól, azonban 60 évvel ezelőtt 
történt eseményeknek Dobozon 
eddig nem volt méltó emlékhelye. 
Elindult egy kutatómunka is, az 
eddig összegyűjtött dokumentu-
mok egy részét egy időkapszulában 
helyezzük el a jövő nemzedék szá-
mára. Végül köszönetet mondott 

Szilágyi Mihály dobozi lakosnak 
az eddigi kutatómunkáért, a fel-
ajánlott tujákért, a Megastruktúra 
Kft.-nek és a közfoglalkoztatot-
taknak az emlékhely kialakításá-
ért, és a közreműködőknek a sok 
segítségért, a tervezéshez és az ed-
digi megvalósításhoz.

Az emlékhelyen elhelyezett 
zárt időkapszula az alábbiakat tar-
talmazza:

Dányi László: A Kazinczy ut-
cai fiúk- Forradalom és megtorlás 
Békés megyében című kiadvány

David Irving: Felkelés -Egy 
nemzet küzdelme

Erdmann Gyula: Békés megye 
1956-ban - Gyulai Levéltár 

Mikolai Bertics Mihály: A 
Népköztársaság nevében!

A Dobozi Hírmondó 2016. 
szeptemberi száma

A képviselő-testület 140/2016.
(X.4.) számú határozatának kivo-
nata, mely az emlékhely létesítésé-
ről született, valamint az üléséről 
készített fényképfelvétel

Az R-Video Stúdió Békés - 
Rácz Attila stúdióvezető szerkesz-
tésével  készített   - filmfelvétel 
Nagy Lajos nemzetőrrel

MEGRENDÍTŐ ÉS MÉLTÓSÁGTELJES MEGEMLÉKEZÉS - FOLYTATÁS

Polgármester úr avató beszédet mondott
Zászló felvonás

Az elkészült emlékmű

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata 2016. október 27-én 
közmeghallgatással egybekötött 
Képviselő-testületi ülést tartott.

Első napirendként Köves Mi-
hály polgármester tájékoztatta a je-
lenlévőket a 2016. évi közfoglalkoz-
tatásról, melyet a Képviselő-testület 
elfogadott. A beszámolóból meg-
tudhattuk, hogy a közfoglalkozta-
tási programban való részvétellel 
rövid időn belül javítani lehet a 
családok anyagi helyzetén, ezért cé-
lunk a közfoglalkoztatotti létszám 
megtartása. Mint ismeretes, 2016-
ban már nem indulhattak települé-
sünkön Start közmunkaprogramok, 
hiszen a járási besorolás szerint (a 
Békéscsabai Járásba tartozunk) 
nem a kedvezményezett térségek 
része vagyunk. Hosszú előkészítő 
munka és egyeztetést követően vált 
lehetővé az úgynevezett Hosszabb 
időtartamú foglalkoztatási program 
indítása 2016. március 1-jétől. A 

programok létszámigénylése ko-
rábban megtörtént, 225 főre nyúj-
tottunk be igényt, melyet támoga-
tott a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Békéscsabai Járási Hivatala. 
Emellett indulhatott egy útőr prog-
ram 15 fővel, valamint egy képzési 
program 20 fővel, akik zöldségter-
mesztést tanultak, és 2016. szep-
temberben sikeres vizsgát tettek. 
A foglalkoztatás időtartama egy 
évig, 2017. február 28-ig tart, ki-
véve a 15 fővel indított útőr prog-
ram, mely 2016. november 30-
ig fog támogatásban részesülni. 
Összesen 260 fő közfoglalkozta-
tottat tudunk alkalmazni ebben az 
évben. A programokhoz nyújtott 
központi támogatás 274.523.189 
Ft, melyhez nem kellett önerőt biz-
tosítani.  A programok összköltsége 
tartalmazza a béreket (222.859.200 
Ft), a munka- és védőruházat, egyé-
ni védő- eszközök értékét a kisér-
tékű eszközök beszerzésére fordí-

tott és az egyéb költségek összegét 
(42.231.954 Ft).

A következő napirendben a 
polgármester tájékoztatást adott 
a két ülés között történtekről, 
melyből megtudhattuk, hogy 
szeptember 22-én a békéscsabai 
rendőrkapitányságon közbizton-
sági konzultációs fórum került 
megtartásra, melyen képviselte te-
lepülésünket. Szeptember 23-án 
előzetes egyeztetést tartott Bánki 
András tankerületi igazgató úrral 
a tankerületi központok fenntartá-
sa alatt levő, de az önkormányzat 
által működtetett általános isko-
la működtetői jogának a hatályos 
jogszabályok szerinti átadásáról. 
Szeptember 27-én Gödöllőn a 
Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége közgyűlésén az alpolgármes-
ter asszonnyal együtt vettek részt. 
Október 6-án az aradi vértanúk 
tiszteletére megemlékezés került 
megtartásra a Dobozi Közösségi 
Ház és Könyvtár épületében. 10-
én a Békés megyei Kormányhiva-
tal szervezésében kendertermesz-
tési szakmai megbeszélésen vett 
részt. 13-án az Idősek Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen 
a Dobozi Gondozási Központ-
ban köszöntötte a résztvevőket. 
14-én került átadásra a felújított 
Napközis Konyha. Az átadáson kö-
szöntötte a jelenlevőket dr. Kovács 
József országgyűlési képviselő úr is.  
A Magyar Államkincstár állam-
háztartási irodavezetőjével szak-
mai egyeztetés volt, amelyen az 
úgynevezett ASP rendszer be-

vezetéséről, az oktatások üteme-
zéséről esett szó. A megbeszélést 
követően jogszabályi pontosításra 
tettünk javaslatot a nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodási fel-
adatainak ellátására vonatkozóan. 
A Képviselő-testület döntésének 
megfelelően megvásárlásra ke-
rült a Doboz, Damjanich utca 3. 
szám alatti ingatlan, az adás-vé-
teli szerződés megkötésre került. 
Az 56-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójának a tiszteleté-
re megrendezett Békés megyei ün-
nepség Tótkomlóson került megtar-
tásra, településünket Köves Mihály 
polgármester és Kiss Mariann cso-
portvezető képviselte. Október 21-
én községünkben is megtartottuk a 
megemlékezést, mellyel kapcsolat-
ban a polgármester megköszönte a 
színvonalas előkészítést és lebonyo-
lítást az abban résztvevőknek, szer-
vezőknek, és közreműködőknek. 
Október 26-án tartotta soros köz-
gyűlését a gyulai székhelyű Napkör 
egyesület, ahol elfogadásra került a 
helyi vidékfejlesztési stratégia. Ez 
a dokumentum a kiindulópontja a 
következő időszak LEADER-es 
pályázatainak.

A következő napirend keretén 
belül a képviselők tájékoztatást 
kaptak arról az ütemtervről, amely 
alapján a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény hatályos rendelkezé-
sei szerinti általános iskola működ-
tetői jogának átadása miatt várható 
feladatokat részletezi.

A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a közalkalmazottak jog-

állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  20/A. § d) pontja alapján 
pályázati eljárás kiírása nélkül lé-
tesít közalkalmazotti jogviszonyt 
helyettesítés céljából a II. számú 
védőnői körzetben megüresedő vé-
dőnői munkakörre. Szabó Anikó 
védőnő gyermeke születése utáni 
helyettesítését Szojka Tímea látja 
el. A védőnői feladatok vállalkozói 
formában történő ellátására érke-
zett ajánlatot a Képviselő-testület 
megtárgyalta, a jelenlegi feladatel-
látáson nem kíván változtatni, a vé-
dőnői feladatokat továbbra is köz-
alkalmazottakkal kívánja ellátni.

Önkormányzatunk 2010-től 
a szabad piacról vásárolja a közvi-
lágításhoz és az intézményekhez a 
villamos energiát. Szerződésünk az 
MVM Partner Energiakereskedel-
mi Zrt.-vel a közvilágításra és az 
intézmények ellátására 2016. de-
cember 31-én lejár. 2016. október 
7-én villamos energia ellátásra aján-
latokat kértünk az alábbi cégektől: 
MVM Partner Energiakereskedel-
mi Zrt., E.ON Energiakereskedő 
Kft., EDF Démász Zrt., Magyar 
Áramszolgáltató Kft. (ELMŰ).
Az ajánlatkérésre a legkedvezőbb 
ajánlatot az MVM Partner Zrt. 
adta, így velük kötünk szerződést 
1 évre. 

A Gyula Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete által el-
indított két Helyi Építési Szabály-
zat módosításra észrevételt nem 
tettünk, mivel a módosítás Doboz 
nagyközség önkormányzatának ér-
dekét nem sérti.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A testület közmeghallgatással egybekötött ülést tartott

Az orvosi ügyelet telefonszá-
mai

Munkanapokon 16.00 óráig:
Dr. Forczek Gabriella:

06/20 398-9132
Dr. Nyilas Ildikó: 
06/20 358-0333

Dr. Márki Andrea: 
06/30 228-2380

A háziorvosi rendelők tele-
fonszáma:

Dr. Forczek Gabriella 
rendelője: 

06/66 638-252
Dr. Nyilas Ildikó rendelője: 

06/66 635-372
Dr. Márki Andrea rendelője:  

06/66 636-201
Fogorvosi rendelő: 

06/66 268-466
A védőnők rendelője: 

06/66 269-456

Felnőtt központi ügyelet:
Egészségügyi Alapellátás 

Intézmény
Gyula, Béke sgt. 39. 
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2016. október 14-én ünnepélyes 
keretek között adták át a felújított 
Dobozi Napközis Konyhát. 

A gyermekétkeztetés feltétele-
it javító fejlesztések támogatására 
2015 decemberében 15.308.654 Ft 
támogatást nyert építésre és eszköz-
beszerzésre Önkormányzatunk a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól. 
A támogatás mértéke 95 %, a be-
ruházás összes költsége 20.449.000 
Ft volt.

A beruházás keretében meg-
valósult a fűtéskorszerűsítés, ve-
gyes tüzelésű kazán is beszerzésre 
került, mely a fűtés és a használati 
melegvíz ellátást biztosítja, jelentős 
energia-megtakarítást eredményez-
ve. A megvásárolt eszközök között 
van egy gáz főzőüst, elektromos 
sütő-pároló, olajsütő, egyéb kony-
hatechnológiai eszközök, amely a 
korszerű táplálkozást és a munkafo-

lyamatok korszerűsítését egyaránt 
szolgálják. Továbbá megvalósult az 
ezekhez tartozó víz, gáz és áramhá-
lózat szerelése és a festés-mázolás. 

Köves Mihály polgármester 
beszédében köszönetét fejezte ki 
Magyarország Kormányának, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium-
nak, dr. Kovács József országgyű-
lési képviselő úrnak a támogatásért. 
A felújításban közreműködő Kiss 
László egyéni vállalkozónak, aki 
a fűtésszerelést; Oltvári Jánosnak, 
aki az elektromos munkálatokat 
végezte; továbbá a közfoglalkoz-
tatottaknak, akik a kőműves és 
festési, illetve a segédmunkákban 
tevékenykedtek. Megköszönte a 
munkatársainak, Szatmáriné Nagy 
Emesének, a Konyha dolgozóinak a 
munkáját, a sok türelmet, a jó hoz-
záállást, melyet a fejlesztés sikere 
érdekében tanúsítottak. 

Az ünnepséget megtisztelte 
jelenlétével dr. Kovács József or-
szággyűlési képviselő úr, aki a kö-
vetkező gondolatokat osztotta meg 
a jelenlévőkkel. „Ez a beruházás 
a közétkeztetést mind gyermek, 
mind felnőtt vonatkoztatásban se-
gíti. Nagymértékben támogatja az 
egészségesebb táplálkozást. A köz 
érdekét szolgálja. Az emberek saját 
magukért is és a gyermekeik táplál-
kozásáért is felelősek. Fontos, hogy 
a jövő generációja legyen egész-
ségesebb, mint mi, amiben élünk, 
amiben éltünk.”

A fejlesztéssel egy újabb lépést 
tettek a település fejlődésében az 
energiatakarékosság területén a 
költségmegtakarítás irányába.

Dr. Kovács József  megtisztelte jelenlétével a rendezvényt

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT NAPKÖZIS KONYHÁT

Október 6-án az aradi vérta-
núkra emlékezünk. Azokra a kato-
nákra, akik az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc leverése után 
a kegyetlen megtorlás áldozatai 
voltak, akik önként vállalták a halált 
egy nemzetért.

A Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtár nagytermében tartották 
az október 6-án kivégzett táborno-
kok tiszteletére rendezett nagyköz-
ségi megemlékezést.

A Himnusz közös eléneklése 
után Köves Mihály polgármester 
mondott beszédet: „Ma, hivatalo-
san is nemzeti gyásznapjaink kö-
zött tartjuk nyilván e napot. Akár 
fel is tehetjük a kérdést: miért van 
szükségünk a szomorúságra, a 
gyásznapokra? 

Szükségünk van-e rájuk egy-
általán? Kölcsey Ferenc szerint: „a 
balsors csapásaiból is eredhetnek 

magas érzelmek” 
Megtanultuk, hogy számunkra 
mindennél fontosabb a szabadság, 
tudunk és akarunk érte küzdeni, 
tudunk és akarunk érte összefogni.”

Az ünnepségen Illik Józsefné 
Margó tanító  néni ötlete alapján, 
Zombai Attila tanár úr közremű-
ködésével a Dobozi Általános Is-
kola növendékei emlékeztek műso-
rukkal a 167 évvel ezelőtti tragikus 
eseményre. Mindenki meghatódva 
hallgatta a korabeli események fel-
idézését.

Az előadás után átvonultunk 
az iskola udvarán található kopja-
fához, ahol Köves Mihály polgár-
mester és Aratóné Vágner Margit 
alpolgármester asszony elhelyezték 
az emlékezés koszorúját. 
Az intézményeink vezetői az emlé-
kezés virágaival fejezték ki tisztele-
tüket.

OKTÓBER 6-I MEGEMLÉKEZÉS DOBOZON

Köves Mihály polgármester ünnepi beszédet mondott

Minden évben szinte ugyanab-
ban az időben ülünk be az autóba, 
és minden évben szinte ugyanab-
ban az időben érünk ki a temetőbe. 

Több gyertyát is gyújtunk, mások 
gyertyáit is, amit a szél már elol-
tott, ilyenkor nem számít, melyik 
kié volt. Ha nincs többé az, akit 

szeretünk, hiánya pótolhatatlan. 
Szeretteink halálával az érzéseink 
egy darabja is átkerül velük a holtak 
világába, emlékezni viszont nem 
szégyen, gyertyát gyújtani mindig 
lehet, mert emlékezni arra, akit sze-
rettünk, jó. Mindenszentek és Ha-
lottak napja erről szól.

A korábbi évhez hasonlóan Do-
boz Nagyközség Önkormányzata 
szervezésében november 1-jén, 
Mindenszentek és Halottak napja 
alkalmából közös gyertyagyújtást 
tartottak településünkön a köz-
temetőben. A megemlékezésen 
Önkormányzatunk részéről Köves 
Mihály polgármester mondott be-
szédet. „Fájó érzés letenni a virágot 
a szülő sírjára, a nagyszülő emlék-
helyénél megállni úgy, hogy szá-
mos boldog pillanat kötött egykor 

velük össze. De vannak közöttünk, 
akik gyermekeiket siratják olykor 
némán, könnyek mögé rejtőzköd-
ve, s titkon ma is hazavárva őket. 
Ahogy ápoljuk a sírokat, kapcso-
latot teremtünk a múlttal. Az-
zal a múlttal, amelyben a szeretet 
örökkévalósága számít egyedül.  
Halottak napján kicsit megpi-
henünk, megállunk és elgon-
dolkodunk: honnan jöttünk, hol 
állunk most, hová tartunk, mi 
lehet azokkal, akik már nincse-
nek köztünk, és - mi lesz velünk?  
Gondoljunk egy kicsit magunkba, 
gyújtsunk gyertyát és csendesed-
jünk el. 
Ha máskor nem is, legalább ekkor 
álljunk meg egy kicsit, lassítsunk 
rohanó életmódunkon. De ezek a 
napok arra is tanítanak bennünket, 

hogy nem szabad elfeledkeznünk 
az élőkről. Hogy nagyobb figye-
lemmel forduljunk a körülöttünk 
élő emberek, szeretteink felé. Ez az 
ünnep tanítson bennünket a szere-
tetre is.„

A polgármester gondolatai után 
minden jelenlévő elhelyzete gyer-
tyáit a ravatalozónál állított kopja-
fánál, közösen emlékezve elhunyt 
szeretteinkre.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata nagy figyelmet fordít a 
község tulajdonában lévő temető 
rendezettségére, hiszen mindenki-
nek joga van ahhoz, hogy elhunyt 
szeretteire tiszta, rendben tartott és 
nyugodt környezetben emlékezzen. 

A temető rendjének, tisztaságá-
nak fenntartásában a közfoglalkoz-
tatottak is tevékenyen részt vesznek. 

Közösen emlékeztünk elhunyt szeretteinkre

HELYI ÉRTÉKTÁRAK BEMUTATÁSA

Az Értéktár Bizottság eddig 
39 értéket vett nyilvántartásba. 
A természeti érték kategóriában 
megkezdjük a már felvett értékek 
bemutatását, az erdőkkel: Papholt, 
Faluhelyi, Sebesfoki, Marói.

A községből bármely irány-
ba elindulva erdősültséggel ta-
lálkozunk. A Doboz nagyközség 
központi belterülete és Szanazug 

közötti erdőtagok nevei: Pap-
holt-erdő, Faluhelyi erdő, Madár-
foki-erdő. A papholti erdőrészt 
még 1940-ben is a helyiek „Stir-
ling-erdőként” emlegetik, Stirling 
Ferenc erdészre emlékezve.  A 
Sámson utcai körgáton áthaladva a 
falu felől érkezve bal kéz felől egy 
kis tisztás volt, melyet a falubeliek 
Depó néven ismernek. Az egyko-

ri tisztás szélén állt az 1894-ben 
épült erdőház, ahol az erdőőr la-
kott. Ma már csak az épület alap-
jai emlékeztetnek erre és az a szép 
öreg tölgyfa, mely a ház előtt állt.

A Papholt-erdő folytatásaként 
dél-keleti irányban fekszik a Fa-
luhelyi erdő. Az erdő élővilágát 
nagyban meghatározza a holt Fe-
kete-Körös jelenléte. Elszikesedő 
talaján réti őszirózsás tisztásokat 
találunk, néhány jellegzetes sziki 
növényfaj kíséretében, mint a sziki 
üröm, a mezei fátyolvirág, a sziki 
pozdor és a réteken, legelőkön is 
elterjedt réti imola. A vizek szé-
lén, a Holt-Körös partján az ártéri 
gyomtársulásokban megtalálható 
a debreceni torma, és a doboziak 
által a népi gyógyászatban is hasz-
nált örvénygyökér.  Az erdő ural-
kodó faneme a tölgy, a kőris, és a 
szil. A Faluhelyi-erdőben egy em-
lékfa található mely Papp László 
(1916-2001) Dobozon született er-
dőmérnöknek állít emléket. Gye-
rekkorában cselédfiúként szolgált, 
majd az erdészeti tudományok ki-

váló tudósa lett. Kiemelkedő sze-
mélyisége előtt tisztelegve készült 
fából faragott síremléke, melyen 
Kányádi Sándor sorai olvashatók: 
„Kívánhat-é ember többet: derék-
aljnak szülőföldet, s két cserefa tö-
mött árnyát szemfedőnek”.

Békésnek és Doboznak hatá-
rán, a Sebes-ér mellett északra a 
holt Fekete-Körös bal partján lévő 
erdőség neve. Kocsányos tölgy,  
magyar kőris, kisebb arányban 
mezei szil, vénicszil, mezei juhar, 
fehérnyár és vadcseresznye alkot-
ja. Az idős tölgyek és kőrisek kora 
átlagban 100 év körülire tehető. 
Eddig 487 nagylepkefaj került elő, 
amely egyetlen erdő esetében igen 
magas szám.

A Marói erdő a mai Kettős-Kö-
rös bal partján, délnyugati irányba 
fekszik. Maró a Gerla, Csatár, 
Békés, Doboz között elterülő falu 
volt, mely a török időben pusztult 
el, itt folyt a Maró-ér. Az erdőt be-
hálózó vadszőlő itt még szokatlan 
mennyiségben fordul elő, egykor 
indáiból a környék lakói ruhaszá-

rító kötelet készítettek.
Doboz földesura a nagyvad 

óvásának legjellemzőbb formáját, 
a vadaskert felállítását rendelte el 
a XIX. század legelején, mely kö-
zel 50 éven át, 1857-ig állt fent. 
1857-ben a Körösök szabályozásá-
nak megkezdésekor, a Szanazugtól 
kezdődő Kettős-Körös medrének 
megásásával a dobozi erdők egysé-
ge megszűnt, s ezzel együtt a va-
daskert is. 

A marói erdő családi egyezség 
folytán a gerlai uradalom birtokába 
került, az erdő ezen része ma is va-
daskert néven ismert.

Az erdő jelentősebb fajai a mo-
gyoró, a kányabangita, szép állo-
mánya található a gyöngyvirágnak 
és a salamonpecsétnek. A megye 
keleti erdőségeinek ritka faja az 
öt milliméteres nagyságot is elérő 
dobozi pikkelyes csiga, ezt a fo-
kozottan védett, százezer forintos 
eszmei értékű faj  kovacsi species 
nevet kapott, melyet megtalálójá-
ról, a békéscsabai Kovács Gyuláról 
kapta.

Második katonai felmérés

IDÉN IS KÖZÖSEN EMLÉKEZTÜNK

A felújított konyha
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„Sok-sok levél van a fán, 
Mind hasonló forma, 
Milliónyi levél közt 
Még sincs két egyforma.”

(Lukács Angéla – Csak egy van)

Mások vagyunk. Vannak kö-
zöttünk szőkék, barnák, feketék, 
vannak alacsonyak, magasak, van-
nak soványak és teltek, vannak 
akik szépen rajzolnak, vannak akik 
csodásan énekelnek, vannak akik 
jól táncolnak, vannak akik szépen 
verselnek és mesélnek, vannak akik 
ügyesen számolnak, vannak akik 
gyorsan futnak, vannak közöttünk 
szemüvegesek, vannak akik bottal 
járnak, vannak akik beszédhibásak, 
vannak barátságosak, vannak együtt 
érzők.  Mindenki más. Mindenki 
nagyon jó, nagyon ügyes valamiben. 

Óvodánk gyermekközpontú, 
inkluzív (befogadó) intézmény.   

Nevelési elveinket és gyakorlatun-
kat a nyitottság jellemzi.  Nyitottak 
vagyunk. A másság elfogadását hir-
detjük, és e szellemben neveljük a 
ránk bízott gyermekeket a szülők 
„szeme fényét”. Ezért is fogadtuk 
örömmel Ábrahám Györgyné Ró-
zsika óvó néni megkeresését. 

Rózsika, aki a Vakok és Gyen-
génlátók Békés Megyei Egyesüle-
tének oszlopos tagja, azzal a szán-
dékkal, kereste meg ovinkat, hogy 
szeretne érzékenyítő, szemléletfor-
máló foglalkozást tartani a dobozi 
ovisoknak is. A program célja, hogy 
a gyerekek játékokon keresztül is-
merkedjenek meg a látási fogyaték-
kal élők világával.

Október 7-én nem a megszo-
kott keretek közötti foglalkozáson 
vehettek részt a nagycsoportos 
óvodásaink, e napon látogatott el 
hozzánk Rózsika óvó néni és egy 

sorstársa Évike. A gyerekek nagyon 
figyelmesen hallgatták Rózsika me-
séjét az erdei állatokról, akik mind 
„mások” voltak, volt közöttük toló-
kocsis, volt kövér és volt vak. Majd 
beszélgettünk, a látássérültekről. A 
gyerekek érdeklődve nézelődtek a 
homályos üvegen keresztül, megta-
pasztalva milyen az, ha nem jól lát 
valaki. A bátor jelentkezők segít-
hettek a fehér bottal közlekedőnek, 
megtanulva azt, hogy csak akkor se-
gítsünk, ha azt kéri a gyengén látó. 
Ezt követően, négy kis csoportban, 
forgószínpadszerűen tevékeny-
kedtünk a gyerekekkel. Minden-
ki kipróbálhatta milyen bekötött 
szemmel, más-más érzékszervekre 
hagyatkozva a feladatokat elvé-
gezni. Csörgő labdát guríthattak, 
zoknikat párosíthattak, dombor-
nyomott képeskönyvet „nézhettek” 
tapinthattak, tornyokat építhettek, 
zöldségeket és gyümölcsöket ízlel-
tek, szagoltak, tapintottak. Igen sok 
benyomással, ismerettel és érzéssel 
gazdagodtak a gyerekek, melye-
ket nagy körben meg is osztottak. 
Megtanulták, hogy a látás milyen 
fontos a mindennapi életünkben, 
megfogalmazták hogyan tudunk 
vigyázni szemünkre. Ezen a jó 
hangulatú programon igen aktívan 
szereztünk sok új ismeretet, átél-
hettünk sok új érzést, nyitottabbak 
lettünk a gyengén látók felé.

Köszönjük, hogy együtt lehet-
tünk!

Kárnyáczki Hilda óvó néni

Rózsika óvó néni ismét mesélt

„SZEMÜNK FÉNYE…”

Nem lehet elég korán kezdeni 
az olvasást - mondják a szakem-
berek és ezzel teljesen egyet értünk 
mi is, ezért vendégségbe invitáltuk 
az óvodásokat a könyvtárba egy kis 
ismerkedésre, beszélgetésre, mesé-
lésre.

Arra kértük a helyi óvodák kis 
lakóit, hogy közösen vegyünk részt 
az őszi varázslatokban. Mindany-
nyian belebújtunk a hétmérföldes 
csizmánkba és a nagy hegyet meg-
mászva megismerkedtünk a könyv-
tárban található meserengeteggel. 
Témakörünk az őszi termések és 
gyümölcsök jellemzése, felismerése 
volt, ezért a mesénkben is végigve-

zettük a szőlő termelő család legki-
sebb gyermekének vitézzé csepere-
dését. A mese végén a sok kis vitéz 
és királykisasszony tanúbizonysá-
got tett arról, hogy bekötött szem-
mel is felismerik az őszi terméseket, 
gyümölcsöket, melyhez az érzékelő 
bimbóikra is nagy szükségük volt. 
Meseországtól zenés versekkel, 
tánccal búcsúztunk.

Bízunk benne, hogy ezen a hé-
ten is jól érezték magukat az ovisok 
a könyvtárban és hamarosan újra 
találkozhatunk egy közös mesélés-
re, verselésre.

Balog Sándorné

OVISOK A MESÉK BIRODALMÁBAN

Ovisok a könyvtárban

Az Országos Könyvtári Napok 
színes programjai várták a kicsiket 
és a nagyokat egyaránt a Dobo-
zi Közösségi Ház és Könyvtárban 
2016. október 3. és 8. között.

Október 3-án, hétfőn „közhírré 
tétettük”, hogy Petőfi Sándor nem 
Hawaiin élt és nem is ágyban pár-
nák közt veszítette életét. Petőfi 
életét rendhagyó módon mutatta 
be a fiataloknak a gyulai zenész 
Baracsi István. Megzenésített Pe-
tőfi verseket, átiratokat hallhattunk 
tőle és még a „Kis kakas gyémánt 
fél krajcárja” című mese is előadásra 
került dobozi színészpalántával ki-
egészülve.

Minden egyes pici lépés, amit a 
környezetünk védelme érdekében 
teszünk, számít. Nem győzzük ele-
get hangsúlyozni, hogy mindany-
nyian felelősek vagyunk azért, hogy 
gyermekeink, gyermekei és azok 
gyermekei, hogyan élhetnek majd 
ebben a világban. Kedden, a Zöld 
könyvtár program keretében, Dézsi 
Tamás az Öko-tréning szakkör ve-
zetője beszélgetett a gyerekekkel 
a tudatos környezetvédelemről. A 
program folytatásaként a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület köz-
reműködésével, Zöldülj! Fordulj! 
címmel kiállítás és interaktív játék-
tér várta a gyerekeket a könyvtár 
földszintjén, a komposztálás, a sze-
lektív hulladékgyűjtés és a tudatos 
háztartás témájában.

Kémek, kalandok, szerelmek 

címmel egy rendkívüli órára invi-
táltuk a Dobozi Általános Iskola 5. 
osztályosait. Az olvasás által átélhe-
tő élményekről beszélgettünk egy 
finom bögre tea mellett. A fiatalok-
kal együtt írtunk egy fantasy törté-
netet és egy közös játékélménnyel 
zártuk le az együtt töltött órát, ab-
ban bízva, hogy ennek a kis kaland-
nak még lesz folytatása.

Október 6-án csütörtökön a 
Széchy Tamás Emlékházba vártuk 
mindazokat, akik a Helyi Értéktár 
Bizottság munkáját segítik, érdek-
lődnek településünk múltja iránt. 
Molnárné dr. Tarkovács Márta, 
településünk jegyző asszonya Ma-
kovecz Imre és a közösségi tervezés 
címmel tartott előadást. Az ismert 
és elismert tervező filozófiája a 
hagyományához kötődő, ragaszko-
dó közösségekhez talál leginkább 
utat. Az ő gondolatisága szerint a 
döntéshozók, a helyi közösség és 
a szakember együttes gondolkodá-
sa révén születhet olyan „alkotás”, 
épület, mely megjelenésében illesz-
kedik a környezethez, funkciójában 
pedig azokat az igényeket elégíti ki 
melyekre az ott élők vágynak.

Szilágyi Lajosné, Marcsi a geo-
láda, a geocaching, a „kincskeresés” 
XXI. századi műfaját mutatta be 
a jelenlévőknek. A geocaching, a 
kincskeresés ősi ösztönére alapozva, 
a mai technikai eszközök bevoná-
sával - GPS-  a természetjárást kí-
vánja népszerűsíteni. Meglátásom 

szerint ez egy kiváló szabadidő el-
töltését segítő családi program. A 
geoládákat elrejtők olyan varázsla-
tos természeti helyekre invitálják a 
résztvevőket, ami önmagában is egy 
élmény, a kincskereséssel viszont a 
fiatalok számára is kecsegtető prog-
rammá válhat.

A falusi vendégasztal apró fi-
nomságainak kóstolása után lehe-
tőség nyílt a Kincses Doboz című 
kiállítás megtekintésére. A láto-
gatókat a hímző szakkör vezetője 
Sziromi Katalin vezette körbe a 
kiállítótérben és mutatta be a táj-
egységek kiállításon megjelenő 
textíliáit.

Október 7-én pénteken a leg-
mesésebb délelőttöt szerettük volna 
a könyvtár falai közzé varázsolni, 
hogy kívánságaink valóra váljanak, 
Soós Emőke mesemondó és báb-
művész volt a vendégünk. Emőke 
„az ágak hegyin és túlra” invitálta a 
gyerekeket szerencsét próbálni. Út-
közben mesét hallgattunk, próbá-
kat álltunk ki, énekeltünk és mint 
egy jó mese végén illik egy mulat-
ságban is jártunk.

Itt a mese vége, fuss el véle… - 
talán frappánsan így is zárhatnám 
soraimat. Egy nagyon tartalmas, a 
lelket és a szellemet egyaránt táp-
láló heteket tudhatunk magunk 
mögött. Köszönjük, hogy megtisz-
teltek minket figyelmükkel, aktívan 
részt vettek programjainkon.

ÓSzE

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Helyi Értéktár bemutatása A legmesésebb előadás

Tájékoztató
Dobozon a 2016. évi települési lakhatási támogatás 

2016. december 31-én jár le. 

A 2017. évi támogatás igényléséhez a kérelmeket 

2016. december 1-jétől lehet benyújtani 

a Dobozi Polgármesteri Hivatal 

C épület 13-as számú irodájában. 

Aki jelenleg részesül e támogatásban 

az 2016. november 30-ig 

postai úton megkapja a nyomtatványt.



2016.  november Dobozi Hírmondó 5

2016 szeptemberében 19. alka-
lommal rendeztük meg hagyomá-
nyos „Dobozi Szüret” elnevezésű 
programsorozatunk, amely változa-
tos és érdekes programokat kínált 
minden korosztály számára.

2016. szeptember 26-án, hét-
főn a Széchy Tamás Emlékház, 
Helytörténeti Gyűjtemény és Al-
kotóházban a „Doboz kincsestára” 
programunkon nyílt meg a Kenyér 
és Bor helyi értéktár kiállításunk, 
amely keretében a Dobozi Nefe-
lejcs Hímző Szakkör tagjai mutat-
koztak be, az eddig elkészült hím-
zett alkotásaikkal. 

Szeptember 27-én, kedden a 
Széchy Tamás Emlékház, Helytör-
téneti Gyűjtemény és Alkotóház 
adott helyet „A szüret ízei” elneve-
zésű gasztronómiai bemutatónak. 
A tarhosi Libás Tanya tulajdonosa, 
Molnár István bőséges falusi ven-
dégasztalával fogadta a rendezvény  
résztvevőit. Bemutatkozójában 
kitért a libatenyésztés és a falusi 
turizmus összefonódására is. A je-
len lévők libazsíros, lila-hagymás 
kenyeret, libasültet, libatepertőt, 
ludas-kását és mézes pálinkát is 
kóstolhattak. A Dobozi Közösségi 
Ház és Könyvtár ügyes kezű lányai 
és fiai, pedig kemencében sült fi-
nomságokkal és palacsintával ör-
vendeztették meg a vendégeket.

Zsigmond Károly, aki több éve 
már a mi „borlovagunk”, borkós-
tolót prezentált a Tokaj hegyvidék 
borkülönlegességeiből. Karcsi játé-
kos kérdésekkel is készült, a ven-
dégeket tesztelve, hogy ki mire is 
emlékszik abból, a sok értékes és 
érdekes információból, amelyeket 
a sok év alatt megtudhattunk tőle 
ezeken a borkóstolókon egy-egy 

borvidékről, a különböző borfajták 
elkészítéséről, különlegességeiről. 
Aki tudta egy-egy kérdésre a jó 
választ, elsőként kóstolhatta meg 
a soron következő borfajtát, amit 
természetesen minden jelenlevő is 
utána megízlelhetett.

Szeptember 28-án, szerdán az 
ügyes kezű gyermekeknek nagy 
örömére népi játszóházat szervez-
tünk a Széchy Tamás Emlékház, 
Helytörténeti Gyűjtemény és Al-
kotóházban. A népi alkotóházban 
a gyerekek természetes anyagokból 
készíthettek játékokat és hasznos 
tárgyakat: csuhébabát, mézeskalá-
csokat és meghívókat a szüreti mu-
latságra. De törhettek diót, mor-
zsolhattak kukoricát és a lemorzsolt 
csutkákból tornyot is építhettek a 
játékos kedvű gyermekek. A tevé-
kenységek során a résztvevők ízelí-
tőt kaphattak a népi kismesterségek 
csodáiból, értékeiből, fortélyaiból.

Szeptember 29-én, csütörtökön 
a jókedvé, a vidámságé, a néptán-
cé, a népdalé és a népzenéé volt a 
főszerep a Széchy Tamás Emlék-
ház, Helytörténeti Gyűjtemény és 
Alkotóház udvarában. Tiszteletbe-
li meghívott vendégeink a Dobozi 
Gondozási Központ Idősek Klub-
jának tagjai voltak. 

Aranyos kis szüreti játékfűzés-
sel mutatkoztak be a Mesekerti 
Csipkebogyók, az óvodás néptán-
cos apróságok Czinanó Sándorné, 
óvó néni vezetésével. 

Majd a Gondozási Központ 
Idősek Klubjának tagja, Szűcs La-
josné előadásában Waldinger Ág-
nes: A bor dicsérete című versét 
hallgathatták meg a jelenlevők. 

A Dobozi Népdalkör, Nagy 
Zsuzsanna vezetésével jó hangulatú 

népdal csokorral örvendeztette meg 
a közönséget. 

Az általam vezetett Dobozi 
Ifjúsági Néptánc Csoport pedig a 
szüreti, a széki és a dél-alföldi lako-
dalmas tánckoreográfiájával örven-
deztette meg a nézősereget. 

Pénteken a népmeséé volt 
a főszerep. A Magyar Népme-
se Napja 2005 tavaszán a Magyar 
Olvasástársaság felhívással fordult 
mindazokhoz, akiknek fontos a 
népmesék fennmaradása és a me-
sékben élő bölcsesség továbbha-
gyományozása, hogy csatlakozzon 
ahhoz a kezdeményezéshez, amely 
szerint szeptember 30., Benedek 
Elek születésnapja lett a népmese 
napja. 

Intézményünk az idei évben 
is boldogan vállalta eme feladatot, 
hogy a mesékben lévő szépséget, 
bölcsességet hirdesse. Csütörtö-
kön a Babóca csoporttal, pénteken 
a Micimackó csoporttal ünnepel-
tük. Jókedvűen telt a délelőtt, a 
régi népmesék tárházából merítve 
örvendeztettük meg a gyerekeket 
a szóló szőlő, mosolygó alma és a 
csengő barack című mesével. Majd 
a hét témájához is igazodva a szü-
retről beszélgettünk a gyerekekkel, 
játékos formában megkóstoltuk az 

ősz ízeit és a végén egy táncmulat-
ságot kerekítettünk így tettük tel-
jessé a közös élményt. 

Mesélni jó, mesélni kell, néha 
könyvre sincs szükség, hisz ott van 
a fejben az egyszer volt, hol nem 
volt… Sok szép mesét, sok szép 
közös percet kívánok kicsinek és 
nagynak a közös mesélések során. 

2016. október 1-jén, szomba-
ton a Széchy Tamás Emlékház, 
Helytörténeti Gyűjtemény és Al-
kotóházban a szüreti mulatozásé és 
a jó hangulaté volt a főszerep. Ter-
mészetesen nem unatkozott senki, 
aki ellátogatott a rendezvényünkre, 
hiszen volt néptáncbemutató, sző-
lőpréselés, mustkészítés és kóstolás, 
falusi vendégasztal és helyi ízek be-
mutatója, kóstolója, táncház és nép-
művészeti kiállítás is.

Mi, a Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtár dolgozóival már régóta 
szerettünk volna megteremteni azt 
a hagyományt, hogy abból a szőlő-
ből, amit mindenki ajándékba hoz 
a szüreti mulatságra, elkészítsük a 
közös mustunkat. Illetve szerettük 
volna falusi vendégasztalunkat gaz-
dagítani a helyi lakosok és a vendé-
gek által elkészített finomságokkal 
és süteményekkel.

Nagy örömünkre szüreti mu-
latságunk előzetes felhívására, a 
vendégseregtől sok-sok fürt szőlőt 
kaptunk a közös mustunk elkészí-
téséhez, és igazi sütemény csodák 
és finom borok gazdagították falusi 
vendégasztalunkat is, amelyekért 
ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek.

Az esti műsor közben készítet-
tünk hagyományos szüreti ételeket, 
süteményeket és persze a szőlő-
termésből zamatos mustot is pré-

seltünk. A finom ételek és italok 
mellett a szervezők színes színpadi 
programokkal gondoskodtak a fer-
geteges hangulatról. Voltak szüreti 
versek, rigmusok, néptáncbemuta-
tók, népdal éneklés és táncház is.

A mulatság folyamán igyekez-
tünk feleleveníteni néhány, a szü-
rethez kapcsolódó szokásunkat és 
hagyományunkat. Ifjúsági néptánc 
csoportunk tagjaival köszöntöttük 
házigazdánkat és a kedves vendé-
geinket, „Kedves Házigazdánk, kö-
szöntünk most Téged! Vidámságot, 
áldásunkat hoztuk el ma Néktek!”

Volt „szüret bikája” és „szüret 
szépe” választás is, amely címek 
birtokosai Farkas Péter Vilmos 
és Megyeri Edina lettek, akik egy 
szép közös tánccal zárták a színpadi 
programokat. 

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani mind a fellépőknek, mind 
a felkészítőiknek, a szép produkci-
ókért. Köszönet jár még természe-
tesen a következő intézményeknek 
és azok dolgozóinak, valamint az 
alábbi civil szervezeteknek, és azok 
tagjaiknak mindennemű segítségü-
kért, hiszen velük együtt tudtuk ezt 
a szép rendezvényhetet megvalósí-
tani:

Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtár

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata

Dobozi Általános Iskola
Dobozi Mesekert Óvoda
Dobozi Gondozási Központ
Dobozi Népművészeti Egyesü-

let
Dobozi Nefelejcs Hímző Szak-

kör
Sziromi Katalin, 

Óréné Szabó Erzsébet

Ovis néptánc Bemutatkozott a hímző szakkör 

Ifjúsági néptánc Népi játszóház résztvevői

XIX. DOBOZI SZÜRET

2016. október 14-én Jótékony-
sági estet szerveztek Molnár Pisti 
gyógyulásának támogatására. 

Az est Lendvai Kornélia kez-
deményezése volt. Korni a nyár 
folyamán hallotta, hogy adomány-
gyűjtést kezdeményeztek Mol-
nár Pisti támogatására, ezért úgy 
gondolta, hogy ő is szeretné a tá-
mogatását adni. Segítségül kér-

te Futakiné Debreczeni Ilonát és 
Czinanó Sándornét, hogy segítsék 
megszervezni a támogató estet. 
Icuka és Ibolya szívesen támogatták 
a kezdeményezést. Továbbá Sztojka 
Tibor és Komlósi György óriási se-
gítséget nyújtott azzal, hogy ingyen 
lépett fel és szórakoztatta a közön-
séget. Zsigmond Károly pedig egy 
kisebb koncert idejére kiegészítet-
te a zenekart, támogatva ezzel a 
rendezvényt. A Mesekert Óvoda 
Alapítványa vásárolta meg a teríték 
hozzávalóit.  A Dobozi Közössé-
gi Ház és Könyvtár a nagytermét 
ingyen biztosította a rendezvény 
idejére. A szórólapokat, plakátokat 
Komlósi Tamás szerkesztette, Do-
boz Nagyközség Önkormányzata 
ingyen kinyomtatta, illetve eljuttat-
ta a lakossághoz a szórólapokat.

 Egy jó ügy érdekében minden-
ki összefogott. Ez az összefogás az 
este folyamán is érezhető volt. Na-
gyon sokan vásároltak támogatóje-
gyet, sokan éltek a lehetőséggel és 
elmentek szórakozni, táncolni. Pis-
ti négy dalt énekelt a közönségnek, 
ezzel is megköszönve a segítséget. 
A 4. dal mindent elárult: A raszta 

szív örökké dobog.
Az este folyamán 230.000 

Ft gyűlt össze, melyet átutaltak 
-a továbbra is nyitva álló- Do-
bozi Takarékszövetkezetnél nyi-
tott folyószámlára. (Számlaszám: 
53600037-15004378)

Mindenkinek nagyon szépen 
köszönjük támogatását!

Nagy Anita és Molnár Pisti

JÓTÉKONYSÁGI EST MOLNÁR PISTIÉRT

Támogatók listája

Bálint Beáta, Balog Mária, Balogh 
Lászlóné, Balogh Lászlóné (Süti), 
Bihari Irén, Burkus Istvánné, Cso-
mós Dóra, Debreczeni András, 
Debreczeni Andrásné, Debreczeni 
Lajos (Matyi), Farkas Kálmánné, 
Földi Anikó, Furák Szilvia, Futaki 
József, Futakiné Debreczeni Ilo-
na, Gábor István, Gáborné Fekete 
Katalin, Gáborné Ráfi Hajnalka, 
Győrfi Szilvia, Illik Józsefné, Ja-
kab Enikő, Kádár Ádám, Kárnyá-
czki Antalné Zsuzsa, Kiss János, 
Kiss Pál Gábor, Kovácsné Mórocz 

Anikó, Kovalovszki Imre, Ko-
valovszki Tímea, Köteles István-
né, Köves Eszter, Kukola Julianna, 
Molnárné Keresztesi Ibolya, Nagy 
Istvánné, Óré Istvánné, Orodán 
Mária, P. Szabó Sándor, Pántya 
Katalin, Szabados Kristóf, Szabó 
Mária, Szabó Mihály (Mokróc), 
Szász Veronika, Szatmári István-
né, Szatmári Vera, Szerb Mari-
ann, Szilágyi Józsefné Irénke, T 
Nagyné Mária, Tóthné Kovács 
Ilona (Faluhelyi utca), Vágnerné 
Lipták Zsuzsanna, Váradi Edit, 
Váradi Ilona, Váradi Tamás, Sajti 
Károlyné, Nagy Istvánné, Sarka-
di Gáborné, Komlósi Mihályné, 
Viszmeg Antalné, Dézsiné Gurzó 
Ágnes, Szász István, Futaki Máté, 
Trefilné Kiss Ágnes, Beraczkáné 
Horváth Angéla, Dancsó János, 
Békefalvi Krisztián, Balogh Ta-
más, Kutyik Józsefné, Debreczeni 
Róza, Szatmáriné Szabó Angeli-
ka, Szivardoboz Bt., Tobai Zoltán, 
Tobai Zoltánné, Dobozi Általános 
Iskola, Békési Gáborné, Nagy La-
jos, Nagy Ágnes, Nagyné Lipcsei 

Katalin, Boros Frigyesné, Köves 
Mihály, Doboz Nagyközség Ön-
kormányzata, Dobozi Mesekert 
Óvoda, Fekete Károly, Komlósi 
Ilona, Hidvégi Julianna, Zsig-
mond Károly, Sziromi Elemérné, 
Sziromi Elemér, Sziromi Katalin, 
Dobozi Népművészeti Egyesü-
let, Dobozi Óvodáért Alapítvány, 
Farkas Péter, Oltvári János, An-
talfi Bálint, Lagziné Évi, Id. Dézsi 
Ferenc, Czinanó Sándorné, Békési 
Lajosné, Aratóné Vágner Margit, 
Dobozi Szabadidős és Mozgáskul-
túra Közhasznú Sportegyesület, 
Pujuné Deme Anita, Puju János, 
Debreceni Hajnalka, Pribojszki 
Péter, Kádár Ádámné, Baby Koz-
metika, Szalkai Lászlóné, Bátori 
Attila, Balogh Gyöngyi, Szabó 
Sándor, Hrabovszki András, Dan-
dé Mátyásné, Dobozi Közösségi 
Ház és Könyvtár, Frankó Ilona, 
Nagy Zsuzsanna, Balogh Jánosné, 
Bíró Róbert, Szabó Zsófia, Vágási 
Lászlóné, Komáromi Csaba, Ko-
máromi Lajosné, Széplakiné Dobi 
Katalin
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Októberben elsődleges feladata 
a DÖK-nek, hogy megszervezze 
a hulladékgyűjtést. Így történt ez 
idén is. Az első időpont meghiú-
sult az időjárás miatt, de így jártunk 
jobban, hiszen szinte ideális kö-
rülmények között zajlott az akció. 
Szinte ugyanannyi hulladék gyűlt 
össze, mint egy évvel ezelőtt. Kicsit 
beárnyékolta a munkát, hogy csak 
egy konténer állt a rendelkezésünk-
re, így a végén igen sokat kellett 
pluszba dolgozni. Az elkövetkezen-
dőkben igyekszünk ezt elkerülni. 
Szerencsére egyéb probléma nem 
adódott. Köszönjük a polgárőrök 
jelenlétét, akik minden évben kitar-
tóan segítik a munkánkat. Az osz-
tályok közötti verseny díjazását a 
Tóth és Társa Recycling Kft. nagy-
mértékben támogatta. Felajánlásuk 
két ország torta, melyet a gyulai 
Kézműves Cukrászda készített el. 
A hagyományokhoz hűen Takácsné 
Balogh Zsuzsanna három csokolá-
détortával járult hozzá a gyerekek 
jutalmazásához. Számára nagyon 

fontosak a dobozi gyerekek, ezért 
többféle módon is segíti őket. Kö-
szönjük! A pedagógusok sem ma-
radtak jutalom nélkül! Kovácsné 
Szász Vera saját készítésű sajtjával 
kínált meg minket. Köszönjük! Vé-
gül szeretném közölni az osztályok 
közötti verseny eredményét, ezúton 
köszönetet mondani a gyerekeknek 
és szüleiknek a szorgalmas munká-
ért! Reméljük egyre jobban fogunk 
közelíteni ahhoz, hogy mindenki 
vegye ki a részét a munkából, hi-
szen a munka jutalmából mindenki 
kap a sportnap és a gyereknap kere-
tén belül!!!

Eredmények: 
Alsó: 
I. helyezés 4.b osztály
II. helyezés 4.a osztály
III. helyezés 1.a osztály
Felső: 
I. helyezés 5.a osztály
II. helyezés 7.a osztály
III. helyezés 5.b osztály
  

Kádár Ádámné

Ismét sikeres volt a hulladékgyűjtési akció

ŐSZI SERTEPERTE

Az Állatok Világnapján ren-
dezték a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatósága által meghirde-
tett XIII. Őszirózsa Természetvé-
delmi Vetélkedő döntőjét a Réhelyi 
Látogatóközpontban, Dévaványán.  

 A döntőn - a korábbi évekhez 
hasonlóan - egy levelezős fordu-
ló, valamint egy középdöntő után 
továbbjutó öt, legtöbb pontot elért 
csapat vehetett részt. 

Az idei évben az alábbi csapa-
tok mérték össze tudásukat:

Dobozi Általános Iskola, Do-
boz, Lepipáló lápi pócok

Bethlen Gábor Ref. Ált. Isko-
la, Törökszentmiklós, PákÁSZOK 
csapata

Benka Gyula Evangélikus Ált. 
Iskola, Szarvas, Optimista Oposz-
szumok

Szabó Pál Ált. Iskola, Vésztő, 
Sárréti öko-sok

Jankay Tibor Ált. Iskola, Békés-
csaba, Nadályozók

A verseny témája: a Nagy-Sár-
rét, benne a Körös-Maros Nemzeti 
Park élővilága volt. Az elhangzott 
előadások, bemutatók anyaga is 
szerepelt a feladatok között. Az 
Állatok Világnapja alkalmából kis-
állat bemutató és -simogató, illetve 
kézműves foglalkozás várta a részt-
vevőket. 

A Dobozi Általános Iskola csa-
patának tagjai - Tóth Éva és Pri-
bojszki Péter 7.a, Szabó Balázs 8.a  
- kiemelkedően képviselték isko-
lánkat. Felkészítőjük Balogh Lász-
lóné. Gratulálunk nekik!

Tóth Évi a következőképpen 
számolt be a napról: „Kivittek min-

ket terepre: a szürke marhákhoz, a 
szamarakhoz, a mangalicákhoz és 
az állatsimogatóba, ahol a kecskék 
és rackajuhok élnek. Az állatsimo-
gató után egy nagy, régi sárrétre 
vittek ki minket, ahol rengeteg in-
formációhoz jutottunk. Különböző 
állatok lábnyomatait is vizsgálhat-
tuk, és újabb értékes információkkal 
szolgáltak számunkra. A múzeum-
ban a túzokról tartottak előadást, 
majd egy másik teremben a dene-
vérekről hallhattunk. És végre eljött 
a nagy pillanat, amikor versenybe 
szállhattunk az ellenfelekkel. Nem 
tagadom, kicsit izgultam. Kiosztot-
ták az érdekes feladatlapokat, azo-
kat mi ügyesen megoldottuk. De 
közben volt horgászat, amiben én 
fogtam a legtöbb kis fahalat a tek-
nőből. Még volt célba dobás is, ami-
ben nem voltam ügyes. A verseny 
után megebédeltünk. Főztek ne-
künk gulyáslevest, ami isteni finom 
volt, és sütöttek kakaós- és szilva-
lekváros kiflit, ami szintén nagyon 
finom volt. Ebéd után következett 
az eredményhirdetés, itt tudtuk 
meg, hogy a dobogós III. helyezést 
értük el. Mindenki kapott jutalmat: 
mi is és a felkészítő tanárok is. Utá-
na megnéztük a túzokokat, majd 
felhívtuk családtagjainkat, hogy 
elújságoljuk, hogy harmadikok let-
tünk! Nekem nagyon tetszett ez a 
nap! Köszönöm szépen a lehetősé-
get és a bizalmat Balogh Lászlóné 
Lívia tanárnőnek!”

forrás:www.dobozialtalanosiskola.hu

DOBOGÓN AZ ŐSZIRÓZSA VETÉLKEDŐ DÖNTŐJÉN 

A vetélkedő résztvevői

Hősködésre hívta a hetedikes 
és nyolcadikos diákokat a Békés-
csabai Evangélikus Gimnázium. A 
Hős-pályázat feladata a következő 
volt: „Tervezzétek meg egy általa-
tok kitalált, emberfeletti képessé-
gekkel bíró pozitív hős karakterét!” 
Péter Mónika, a Dobozi Általános 
Iskola 8. b osztályos tanulója mesélt 
a pályázatról, a végeredményről:   
„A pályázatról úgy szereztem tudo-
mást, hogy kedvenc rajztanárnőm 
Szatmári Istvánné Terike tanárnő 
hívta fel rá a figyelmemet. A ta-
nárnő mindig figyelemmel kíséri a 
pályázatokat és lehetőséget lát ben-
nem, ezért biztat, hogy részt vegyek 
rajtuk. Ezúttal szeretnék köszöne-
tet mondani a tanárnőnek. Ezt a 
pályázatot a nyári szünet alatt ké-
szítettem sok aprólékos munkával. 
Azért is volt számomra kedves ez a 
feladat, mert azt az iskolát „építet-
tem meg”, ahová felvételizni szeret-
nék. Amikor anyának küldték, hogy 
díjazott lettem, nagyon örültem 
neki. A díjátadón derült ki, hogy 
csak egyedül én készítettem térbeli 
makettet. A sok száz munka közül 

a legeredményesebb pályamunkák 
közt szerepeltem, ahol nyeremé-
nyem egy 5000 Ft-os utalvány volt. 
Az igazgatónő külön megköszönte 
a munkámat és elmondta, hogy na-
gyon megérintette és szíven ütötte 
a pályázatom, hogy a BEG tanári 
csapatát szuperképességekkel ru-
háztam fel és az igazgatónőt védel-
mező tyúkanyónak mutattam be, 
ahol a tanárok és a gyerekek a szár-
nyai alatt biztonságban vannak. A 
díjátadó után az igazgatónő szemé-
lyesen vezetett körbe a Művészeti 
Iskolában, ahol betekintést nyertem 
az összes szakra, amit ők taníta-
nak. Egyenként minden tantermet 
és szakmát bemutatott és elme-
sélte, hogy telnek egy-egy napjaik 
az intézményben. Az iskola falait 
a tanulók művei és vizsgamunkái 
díszítik. Nagyon megtetszett az 
iskola, jókedvvel és barátsággal vál-
tunk el egymástól, hogy jövőre újra 
találkozunk, de mint már diákja az 
iskolának.”

forrás:www.dobozialtalanosiskola.hu

DOBOZI HŐSNŐ

A legeredményesebb pályamunkák között Péter Mónika alkotása

Az idei Bolyai Matematika 
Csapatversenyen szép számmal 
képviselték gyermekeink  a Dobozi 
Általános Iskolát.

2016. október 14-én már nem 
csak felső-, de alsótagozatos diák-
jaink is részt vettek ezen a nagyon 
rangos eseményen. Ez a verseny a 
4 fős csapatok összedolgozásán ala-
pul, mennyire képesek együtt gon-
dolkodni, feladatokat megoldani.
Megyei szintű versenyekre csak a 
legkiválóbb tanulóinkat nevezzük 
be, hiszen fontos, hogy nem csak 
a matematikai tudás, de a logikus 
gondolkodás, a matematika iránti 
kíváncsiság, érdeklődés is szerepet 
kapjon. Idén a 3. osztályosok közül 
ilyen tanuló Bozó Lilla, Makula 
Alex, Pápai Emese, Kovács Petra 
(felkészítőjük Debreceni Hajnalka), 
a 4. osztályos kategóriában Czegle 
Bendegúz, Balogh Boglárka, Szűcs 
Hajnalka és Danczik András volt 
(felkészítőjük Váradi Edit).

Alsósaink meglehetősen jól tel-
jesítettek, nem beszélve arról, hogy 
először voltak itt versenyezni, 36. és 
17. helyen végeztek a 48 versenyző 
csapat közül. 

A felsősöket idén Vágási Vik-
tória, Tobai Ákos, Kovács István 
és Szabó Balázs képviselte. Ők a 
16. helyezést érték el 40 csapatból! 
Többéves munkánknak köszönhető 
ez a nagyon szép eredmény. Ez-
úton is szívből gratulálok minden 
résztvevő gyermeknek, és remélem 
legközelebbi versenyeken is hason-
ló eredményeket érnek el, s minél 
többen öregbítik iskolánk hírnevét!

Vágnerné Lipták Zsuzsanna

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY

3. osztályos versenyzők

4. osztályos versenyzők

Felsős versenyzőink
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Mint minden évben, most is 
megrendezésre került intézmé-
nyünkben az idősek világnapi ren-
dezvényünk, ahol köszöntöttük 
szép korúinkat. Gáborné Fekete 
Katalin intézményvezető asszony 
köszöntötte a kedves megjelen-
teket egy az alkalomhoz illő szép 
verssel, majd Mocsonoky Klári 
néni szívhez szóló üzenetét osztot-
ta meg velünk, melyet minden fül 
megszívlelt.  Ezt követően Köves 
Mihály polgármester tartotta meg 
ünnepi beszédét, illetve egy ta-
núságos kis mesével lepte meg az 
időseket. A jeles nap fényét emelve 
Nagy Istvánné Rozika néni unkája 
Nagy Balázs és táncpartnere Knapp 
Eszter lépett fel egy csodás népi 
tánccal, mely ízelítőt adott a Duna 
TV-n futó Fölszállott a páva című 

műsorában nyújtott előadásukból. 
Ezt követően nem ért még véget 
a műsor, Sás János intézményünk 
dolgozója adott elő egy székely 
népmesét, mely szintén nagy sikert 
aratott. A dolgozók által készített 
almás sütemény díszítette az asz-
talokat, majd tömte meg a hasa-
kat, éppen megfelelő desszert volt 
a sertéspörkölt után. Remek volt a 
hangulat az egész rendezvény alatt, 
rengeteg tombola tárgyat ajánlottak 
fel nagylelkűen a dobozi lakosok, 
intézmények és vállalkozók, melyet 
ezúton is szeretnénk megköszönni 
nekik, hiszen jónéhány boldog per-
cet okoztak ezzel időseinknek. Idén 
a fő díj tombola tárgyait Aratóné 
Vágner Margit alpolgármester asz-
szony ajánlotta fel. 

Ruzsa Ákosné Netta

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Jó hangulatban telt a rendezvény

A magam és valamennyi kollégám nevében szeretném megköszönni az 
alábbi levelet - és benne az elismerő szavakat -, melyet Mocsonokyné Klári 
nénitől kaptuk, mi a Dobozi Gondozási Központ dolgozói:

„Gáborné Fekete Katalin intézményvezetőnek!
Kérlek, hogy add át köszönetemet mindenkinek.
Köszönöm Neked és az összes gondozónak (szellemi és testi vezetőnek, a sze-

mélyzet minden dolgozójának: a program szervezőknek, a foglalkozás bonyolí-
tóknak, a kezelések segítőinek, a támogató szolgálat pilótáinak, a bevásárlásban 
segítőknek, konyhásoknak, takarítóknak és mindenki másnak is) a körültekintő, 
figyelmes és odaadó munkátokat.

Köszönöm mindenkinek a hozzám való jóságát, azt a rendkívül sok segítsé-
get, amit kaptam tőletek mindig-mióta az ÖNO tagja vagyok (2002).

Isten áldjon benneteket és adjon erőt nektek a jövőre nézve is.
Nagyon sok szeretettel és puszival 

a cserfes Mocsonoky Klári
2016. október 10.”

Gáborné Fekete Katalin

KÖSZÖNET

A Békés Megyei Vöröskereszt 
és a Békéscsabai Területi Vérellá-
tó Szolgálat együttműködésében 
2016. október 24-én 38 fő adott 
vért a Dobozi Gondozási Köz-
pontban. Voltak első és „sokadik” 
véradók. Mindenki más indíttatás-
ból, de ugyanazzal a céllal érkezett: 
életet menteni. Nagyon örülünk, 
hogy ezen a napon is bővült a do-
bozi véradók száma hiszen, most 
is voltak új véradók. A többszörös 

véradók pedig már tudják, hogy mi-
lyen nagyszerű érzés segíteni máso-
kon, és a jótékonyság életre szóló 
élményt jelent.

Köszönjük a Dobozi Gondo-
zási Központban megjelent összes 
véradónak, akik szabadidejüket 
áldozták és önzetlen segítségüket 
nyújtották ismeretlen beteg ember-
társaik számára! 

Jó egészséget kívánunk mind-
annyiuknak!

VÉRADÁS

A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat közreműködésével 120 
dobozi család részesült a Magyar 
Ökomenikus Segélyszervezet Gyu-
lai Szociális és Fejlesztő Központ 
akciójából. Több településen szer-
veztek ilyen akciót. A mostani gyü-
mölcsadományból településünkön, 
olyan családok is részesülhettek az 
étkezési almából, akik korábban 

még nem kaptak adományt.
Az alma mellett, helyi lakossági 

felajánlásból főzőhagymát osztot-
tunk szét intézményünkkel rend-
szeresen együttműködő családok 
között. Ez úton is köszönjük szé-
pen a hagymaadományt!

Az idei évben egyre több helyi 
lakos felajánlását tudtuk továbbíta-
ni a Család- és Gyermekjóléti Szol-

gálattal kapcsolatban álló családok 
részére. Nagyon sok ruhát, bútort 
és játékot tudtunk biztosítani azon 
személyek részére, akiknek nagy 
szüksége volt a támogatásra. A fel-
ajánlásoknak köszönhetően számos 
ember élete könnyebbé vált. Intéz-
ményünk részéről is köszönjük a 
segítő szándékú emberek adakozá-
sát, hiszen ezáltal, a mi munkánkat 
is nagyban megkönnyítik. A Do-
bozi Gondozási Központ facebook 
oldalán közétett adománykéré-
sünkre minden alkalommal kapunk 
segítséget. A felajánlók között jelen 
vannak a gyerekek, a felnőttek és az 
idősek egyaránt. Köszönjük szépen!

Tavaly nagy sikere volt a kará-
csonyi cipős doboz ajándékoknak, 
mely felajánlott játékokkal volt 
tele. Mivel még híján vagyunk a 
játékoknak, így szeretettel fogadjuk 
olyan együtt érző gyerekek és fel-
nőttek felajánlását, akik szeretnék 
megszépíteni a kevésbé szerencsés 
gyerekek karácsonyát.

A felajánlásokat folyamatosan 
fogadjuk.

NEMCSAK AZ ADOMÁNY, AZ ODAFIGYELÉS IS SOKAT SZÁMÍT

Gyümölcsadomány településünkön

Az elmúlt hónapban több 
társszervezet által szervezett ren-
dezvényen vettünk részt.

A Gerlai nyugdíjas klub, a Csa-
bai mozgáskorlátozottak, az Újkí-
gyósi és a Kamuti társszervezetünk 
által rendezett, ebéd illetve vacsora 
tette színesebbé napjainkat.

Kis létszámmal Cserkeszőlőn is 
eltöltöttünk egy kellemes napot.

Novemberben szintén sűrű 
programunk lesz, november 5-én 
Sarkad, 12-én Murony, 26-án Tar-
hoson várnak szeretettel minket.

Az elmúlt havi hírmondóban 
tévesen jelent meg a dobozi szer-
vezet évzáró ebédjének dátuma, 
helyesen november 19-én 11:00 
órakor lesz Békéscsabán a Kornélia 

étteremben.  Részvételi szándékot a 
Gondozási Központban a fogadó-
napon, illetve 06/70 321-8283 tele-
fonszámon lehet jelezni.

A menü: Hús leves
Töltött káposzta
Sütemény, ásványvíz
Részvételi díj Tagoknak: 1500Ft
Részvételi díj a nem tagoknak: 

1900Ft
Szállítás rászorulóknak meg-

oldható, illetve a 9:30-as helyi já-
rattal.

Tombolatárgyak felajánlását 
szívesen fogadjuk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Vantara György
Helyi sz. vezető

OKTÓBERI ESEMÉNYEK

Mint tudjuk, az idősek magas 
fokú rizikófaktorral rendelkeznek 
az áldozattá válás hatalmas me-

zején, éppen ezért nagyon fontos, 
hogy minden alkalmat megragad-
va tájékoztassuk Őket az esetlege-

sen felmerülő veszélyekről. Baku 
Zoltán helyi KMB rendőr számos 
témát érintő előadást tartott az 
idősek számára, különös tekintet-
tel a helyi vonatkozásokra, és az itt 
előforduló bűncselekményekre. Az 
előadáson szó esett az internetes 
csalásokról, az internet veszélyeiről 
és helyes kezeléséről, a tűzifacsa-
lásokról. A Halottak napját körül-
vevő csalásokról, lopásokról, ezek 
megelőzésében segítő tényezőkről. 
A helyes közlekedésről, biciklink 
biztonságos felszereléséről, továbbá 
felajánlotta, hogy a következő előa-
dása alkalmával szívesen átvizsgálja 
és ellenőrzi a biciklik állapotát, ta-
nácsot ad a szabályos felszereléshez.

Ruzsa Ákosné Netta

ÁLDOZATVÉDELMI ELŐADÁS

Áldozatvédelmi előadás az időseknek

A Mozgáskorlátozottak Dél-
Alföldi Regionális Egyesületének 
dobozi csoportja kiránduláson vett 
részt 2016. október 8-án  Hollókőn 
54 fővel.

Hollókő Nógrád megyében, 
a Cserhát hegységben található, 
páratlan szépségű környezetben. 
Az egyetlen olyan falu Magyaror-
szágon, amely szerepel az UNES-

CO világörökség listáján, és így 
világszerte ismert. A Világörökség 
Bizottság 1987-ben vette fel a vi-
lágörökség listájára, ezt a kis palóc 
falut.

Hollókőn ezen a napon rendez-
ték meg a hagyományőrző szüreti 
fesztivált. Díszes népviseletbe öl-
tözve vonultak végig a falun a fia-
talok, hirdetvén, hogy vége a szü-

retnek, és biztosított a jövő évi bor. 
Megérkezésünk után szabadprog-
ram keretében, mindenki azt a kiál-
lítást nézhette meg, ami érdekelte, 
hiszen 18 különböző pici múzeum 
állt rendelkezésre. A nagyszínpa-
don néptáncosok szórakoztattak 
bennünket. A falu közepén meg-
csodálhattuk az 1889-ben épült 
Zsindellyel fedett római katolikus 
templomot. Sétálhattunk ebben 
a szépséges kis faluban, melynek 
közepén elhelyezkedő műemlék-
csoportban 67 védett épület van.  A 
bátrabbak, természetesen felmehet-
tek a hóllókői várba, amely egy 400 
m magas sziklaszakadék szélén áll 
és a tetejéről gyönyörködni lehetett 
a környékben.

Estefelé, kissé elfáradva, de na-
gyon szép élményekkel gazdagodva 
hazaindultunk.  Útközben megáll-
tunk Zagyvarékason a csárdában, és 
elfogyasztottunk egy jó vacsorát. A 
hazafelé út nagyon jó hangulatban 
telt.

Minden kedves résztvevőnek 
köszönöm a kirándulás sikerét, hi-
szen nélkületek nem jöhetett volna 
létre.

Nagy Mihályné
Csoportvezető

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS EGYESÜLETE GYULA, 
DOBOZI CSOPORTJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

A kirándulás résztvevői
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STAFÉTA

Először is, szeretném megkö-
szönni Nórinak, amiért átadta ne-
kem a stafétát, és írhatok magamról 
pár sort! 

Katona Róbert vagyok, 30 éves 
és jelenleg Dobozon élek. Békés-
csabára jártam általános iskolá-
ba, majd későbbi tanulmányaimat 
Gyulán végeztem el 2007-ben. 
Ekkor úgy döntöttem dolgozni 
szeretnék, és meg is találtam életem 
első munkáját egy békéscsabai főis-
kolás szórakozóhelyen, ahol pul-
tosként dolgoztam 2 évig. Emellett 
a békéscsabai Media Markt-ban 

promóterként kezdtem meg pá-
lyafutásomat, mely a mai napig 
megalapozta szakmai érdeklődési 
területem. Különböző márkák kép-
viseletében, több osztályon is elsajá-
títottam az értékesítés és marketing 
szakmai fortélyait. 2009-ben pár 
évre Budapestre költöztem, ahol 
hasonló környezetben folytattam 
munkásságom. Mindemellett több 
hobbim is kialakult, amely vissza-
menőleg is kísérte életem. Kreatív 
személyiség vagyok, tele energiával 
és rengeteg új dologra nyitott, sok 
minden érdekel a világban. Például 
már középiskolás koromban is ér-
dekelt a fodrászat, több barátom-
nak és ismerősnek is rendszeresen 
vágtam a haját és hogy ezt tovább 
fejlesszem, Budapesten elvégeztem 
egy fodrász tanfolyamot. Így a mai 
napig is munka után vállalok hajvá-
gásokat. Éppúgy ahogy a fotózás is 
szabadidős tevékenységemmé vált. 
Számtalan fotót készítettem már az 
elmúlt évek alatt rengeteg ismerős-
ről, ismerősök ismerőseiről, melyet 
közösségi oldalakon osztottak meg. 
Így hamar elterjedt, és egyre több 
helyre jutott el a jóhírem, szerették 
a munkáimat. Később különböző 
eseményeken, születésnapokon, 

esküvőkön is vállaltam a fotós sze-
repét. Ezzel egyvonalban otthon 
fejlesztettem számítógépes grafikai 
szoftver ismereteimet, ugyanis a ké-
pek utómunkálatai hozzá tartoztak 
a sikereim eléréséhez. Ezt tovább 
fejlesztve, korábbi rendezvényeken 
szerzett kapcsolataimat kihasználva 
reklámanyagokat is készítek folya-
matosan az ország több szórakozó-
helyére, és több dj személyes port-
fólióját is frissítem. 

Az évek alatt több munkahe-
lyen is megfordultam már, többek 
között a Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtárban is, ahol számos em-
lékkel lettem gazdagabb. Jelenleg 
a békéscsabai Expert Electro mű-
szaki szaküzletében dolgozok érté-
kesítőként. Munkámon kívül szen-
vedélyeim töltik ki szabadidőmet. 
Amikor tudok, barátaimmal és csa-
ládommal vagyok, imádok utazni és 
felfedezni, tanulni új dolgokat. A 
későbbiekben szeretnék újra Buda-
pesten élni, és elhelyezkedni olyan 
területen, ahol megvalósíthatom 
elképzelésimet. Én a stafétát egy 
olyan barátomnak szeretném át-
adni, akivel tömérdek közös élmé-
nyem van és úgy gondolom, kiváló 
karrier áll előtte, ő Czifrák Attila. 

Ebben a számban 
Katona Róbert mutatkozik be

2007-ben lettem egyéni vállal-
kozó a szülővárosomban, Gyulán. 
Egy magánhúsboltot nyitottam a 
gyulai piac környékén a Honvéd 
utca 8/11. szám alatt, ahol a csalá-
di gazdaságunkban tenyésztett vá-
góállatokból kitermelt friss húsokat 
és húskészítményeket kezdtük el 
értékesíteni.

Később terjeszkedésbe fogtunk, 
2013 augusztusában Dobozon a 
Kossuth tér 11., majd 2016 áprili-
sában Csorváson a Rákóczi utca 17. 
szám alatt nyitottunk újabb üzlete-
ket.

Mindeközben 2015 októberé-
ben került sor a Vereshús Gyulai 
Kolbász és Húsmanufaktúra át-
adására Gyulán, a Sándorhegy 19. 

cím alatt. Családi összefogással jött 
létre az üzem, amellyel régi álmunk 
vált valóra. Augusztus 3-án kezdtük 
meg a próbavágást. A beruházás a 
család anyagi, fizikai és szellemi se-
gítségével készült el, sajnos a célra 
pályázati támogatást nem sikerült 
szereznünk. A megvalósításához 
már 2009-ben neki láttunk, de 
csak 2010-ben, az akkor felállt új 
városvezetéstől számíthattunk se-
gítségre. Az engedélyeztetés 2012-
ben kezdődött meg, a kivitelezés 
pedig 2013-ban. Minden önerőből 
és hitelből készült el. A gyulai és 
a környékbeli termelőkkel együtt 
szeretnénk működni a sertésfelvá-
sárlás érdekében. A teljes beruházás 
mintegy 70 millió forintba került, 

melyből heti 200 sertés levágására 
alkalmas vágóhíd épült. Az átadó 
ünnepségen Gyula Város Önkor-
mányzata, a Gyulahús Kft. és a Ve-
reshús Gyulai Kolbász és Húsma-
nufaktúra közötti együttműködést 
is rögzítettük. Ennek értelmében a 
Húsmanufaktúra felvásárolja a ter-
melőktől a sertést, majd azt levágást 
követően alapanyagként tovább ér-
tékesítjük a Gyulahús Kft. részére.
Veres András
Tel.: 06/70 246-3781
E-mail:veresandras76@freemail.hu

VÁLLALKOZÁSUNK TÖRTÉNETE

Vágóhíd

Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Ezúton tájékoztatom, hogy eb-

ben az évben is lehetőség nyílik a 
60 éven felüliek, valamint életkortól 
függetlenül egyes krónikus beteg-
ségben szenvedő személyek térítés-
mentes influenza elleni védőoltásra.

Az influenza az influenzavíru-
sok által okozott, ragályos légúti 
betegség. A legjellemzőbb tünetek: 
láz, fejfájás, köhögés, torokgyulla-
dás, ízületi illetve izomfájdalom, 
általános levertség, fáradékonyság, 
bár nem minden fertőzöttnél je-
lentkeznek a felsorolt tünetek.

A magas láz a csecsemők, az idő-
sek és a tartós betegségben szenve-
dők számára veszélyes: megterheli a 
szívet, a tüdőt, felborítja az anyag-
cserét (cukorbetegség), de ronthat-
ja a vese- máj- és vérképzőszervi 
betegségben szenvedők állapotát 
is. Gyakrabban lépnek fel szövőd-
mények hörghurut, tüdőgyulladás 
az immungyengeségben (daganatos 
betegek) szenvedőknél, az idősek-
nél és a dohányosoknál.

Az influenza elleni oltásnak az 
a célja, hogy egyéni védelmet nyújt-
son azoknak, akiknél egy esetleges 
influenzavírus-fertőzés súlyos lefo-
lyású lehet.

Kiknek ajánlott az influenza el-
leni védőoltás?

Minden 60 évesnél idősebb 
személynek, továbbá életkortól 
függetlenül a krónikus légzőszer-

vi betegségben szenvedőknek, pl.: 
asztmás betegeknek, szív-, érrend-
szeri betegségben szenvedőknek, 
cukorbetegeknek, krónikus máj- és 
vesebetegeknek, daganatos vagy 
más betegség miatt csökkent véde-
kezőképességű személyeknek.

A védőoltás az idős emberek 
körében a kórházi felvételek számát 
25-39 %-kal, a halálozási gyakori-
ságot 35-57 %-kal csökkentheti. Az 
intézményekben, ápolási otthonok-
ban élő, influenza ellen oltott idős 
személyek között a kórházi kezelés 
gyakorisága felére, a tüdőgyulladás 
kockázata 60 %-kal, a halálozás 
kockázata 68 %-kal csökkenhet.

A kórokozó változékonysága 
miatt minden évben új oltóanyagot 
állítanak elő és az oltást is minden 
évben meg kell ismételni. 

A hazai influenza vakcina élő 
vírust nem tartalmaz, így megbe-
tegedést nem okozhat. Az oltást 
követően csak igen ritkán lépnek 
fel olyan nem kívánt mellékhatá-
sok, mint láz, fejfájás. Helyi reakció 
(bőrpír, duzzanat az injekció he-
lyén) az oltottak mintegy 20 %-ánál 
jelentkeznek, de ezek a reakciók ál-
talában enyhék és 1-2 napon belül 
elmúlnak.

Legyen Ön az elsők között, aki 
influenza elleni védőoltásban része-
sül!

A védőoltás beadásának pontos 
időpontjáról a rendelőben tájéko-
zódhat.

TÁJÉKOZTATÓ A 2016/2017. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES 
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL

Ismét nyert Doboz a szociális 
célú tűzifa pályázaton. A napokban 
kaptuk meg a támogatási okiratot a 
Belügyminisztériumtól, amely sze-
rint Doboz nagyközség 5.814.060 
Ft támogatást nyert szociális tűzi-
fára, melyből 327 erdei m3 vásárol-
ható meg.

A 2016. évi szociális tűzifa pá-
lyázat kiírása szerint az igényelt 
mennyiséget az önkormányzat a 
2015. évi átlagos közfoglalkoztatá-
si létszám adatának, illetve a 2016. 
január 1-jei lakosságszámból a 80 
év feletti korcsoportos létszám ada-
tának együttes száma alapján hatá-
rozták meg. Településünk esetében 
ez 410 fő, amely alapján 820 m3-t 
igényelhetünk. Országos szinten az 
igényelt mennyiség 40 %-át fedez-
te a 3 milliárd forintos támogatás, 
mely e célra rendelkezésre áll.

A Szociális és Gyermekügyek 
Bizottsága dönt a beadott kérel-
mekről, amelynek eredményekép-
pen 654 család juthat tűzifához. 
A kiosztható mennyiség háztartá-
sonként 0,5 m3. A támogatás ké-
relemmel igényelhető, melyet egy 

lakcímről egy fő nyújthat be. Az 
előző évekhez hasonlóan, továbbra 
is szociális rászorultság alapján kell 
kiosztani a szociális célú tűzifát. 
Előnyben kell részesíteni az aktív 
korúak ellátására, az időskorúak já-
radékára, vagy a települési lakhatási 
támogatásra jogosultakat, valamint 
a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő családokat.

A nyomtatványokat ezen el-
látásokban részesülők postai úton 
2016. 11. 30-ig fogják megkapni. A 
kérelem benyújtására folyamatosan, 
de legkésőbb 2017. 01. 31-ig van 
lehetőség. A támogatással kapcso-
latban felvilágosítást nyújt Váczi-
né Urbanecz Annamária szociális 
ügyintéző a Dobozi Polgármesteri 
Hivatal „C” épület 13- as számú 
irodájában vagy a 06/66 889-171-
es telefonszámon. 

Szociális tűzifát igényelhet az a 
szociálisan rászorult személy, aki-
nek a családjában az egy főre eső 
nettó jövedelem a 85.500 Ft-ot, 
egyedülálló vagy egyedül élő esetén 
a 99.750 Ft-ot nem haladja meg, és 
a háztartás tagjai egyikének sincs az 
Szt. 4.§ (1) b) pontjában meghatá-
rozott vagyona. 

Szociális rászorultság vizsgála-
ta nélkül jár a támogatás minden 
olyan kérelmezőnek, aki már be-
töltötte, vagy a támogatás évében 
betölti a 85. életévét. 

Azok közül, akik a fent említett 
kritériumoknak megfelelnek, csak 
azok a személyek részesülhetnek 
támogatásban, akik nyilatkozatuk 
alapján a háztartásukban fa tüzelé-
sére alkalmas eszközzel rendelkez-
nek. 

Az Önkormányzat vállalta, 
hogy a tűzifát térítésmentesen ki-
szállítja a jogosultak részére.

SZOCIÁLIS TŰZIA 

Bemutatkozik a Vereshús bolt

Csorvási üzlet

Gyulai üzlet
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Apróhirdetését, hirdetését leadhatja

a Polgármesteri Hivatal

13. számú irodájában.

LAPZÁRTA:  2016. november 24.

Az ügyeletes rendőr telefonszáma:

06/30 633-7224

Az ügyeletes polgárőr telefonszáma:

06/20 448-5710

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések:
Lakatos Kinga és Nyisztor István kislánya Helena Lola
Kolompár Izabella és Kőszegi Dániel kisfia Dániel
Váczi Ildikó és Lukács Zoltán kislánya Letícia Ildikó
Házasságkötés:
Progli Katalin - Morovi Attila
Szabó Teréz - Nagy Gyula
Halálozás:
Papp Mihály Táncsics u. 32.                  (1924)
Köteles Éva Kodály u. 32.                     (1966)
Szabó Sándor Ferencné Zrínyi u. 33.    (1952)
Szarvas Mátyásné Petőfi u. 25.              (1953)
Molnár Lászlóné Kiss E. u. 2.               (1943)

APRÓHIRDETÉSEK
Dobozon ház eladó a Honvéd utca 7. szám 
alatt. Iár.: 8.000.000 Ft Tel.: 06/66 641-503

Doboz, Áchim u. 41. szám alatt  
családi ház eladó.  
Érd: 06/70 572-0026

2,5 m-es akácoszlopok eladók. Érd.: 
06/20 587-3597

MEGEMLÉKEZÉS 

Dandé István

 halálának 10. évfordulóján 

felesége és gyermekei

“Az nem hal meg kit eltemetnek
Csak az hal meg kit elfelednek”

AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE:

2016. november 22-23-én
(kedd-szerda)

7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
Pótbefizetés: 

2016. december 06-én 
A POLGÁRMESTERI

HIVATAL
B épület 7-8-as számú irodájában.

Kérjük a fizetési napok
pontos betartását!

id. Szabó Lászlót 

80. születésnapja 

alkalmából 
sok szeretettel köszönti:

felesége 
fia és unokái

Bádon Miklóst 

70. születésnapja 

alkalmából 
sok szeretettel köszönti

 a családja

2016. DECEMBER 02. 

12 30 - 14 30 óra között
DOBOZ, Védőnői Szolgálat 
Tel: +36 (20) 482-7450
TAJ-, és lakcím kártyáját, illetve közgyógy igazolványát kérjük hozza magával!

www.prima-protetika.hu

Dr. Papp Attila
ortopéd szakorvos

TÁJÉKOZTATÓ
D. Nagy Anikó 

pszichológusnő 
minden hónapban tart 

fogadónapot 
a Dobozi Gondozási 

Központban. 
Bármilyen gondja akad – 
gyermeknevelési, párkap-

csolati stb… - vagy csak be-
szélgetni szeretne valakivel, 
bizalommal fordulhat felé. 

Időpont egyeztetésre 
a 286-171-es 

telefonszámon 
van lehetőség.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Vári Ádám ügyvéd minden hónap első 

pénteki napján INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart 

a Dobozi Gondozási Központban.

A következő időpontok: 2016. november 4., valamint 

2016. december 2. 9.00 -12.00

Szabad időpontok még vannak! 

Telefon: 06/66 268-171

„Istennek köszönjük, hogy miénk volt és az is maradt,
mert aki szeretettel szívünkben tovább él,

   nem halt meg, csak távol van.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton mondunk köszönetet
 mindazoknak, akik

Molnár Lászlóné 
Pöszke dajka néni 
temetésén megjelentek,  

sírjára virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban enyhíteni igyekeztek

a gyászoló család.

A Dobozi Hírmondó 
hirdetési

díjai:
egész oldal 70.970 Ft

fél oldal 36.550 Ft
negyed oldal 12.905 Ft
nyolcad oldal 7.520 Ft

tizenhatod oldal 5.065 Ft
Kizárólag 

családi eseményekkel 
kapcsolatos

hirdetés esetében:
harmincketted oldal 2.580 Ft

apróhirdetések 265 Ft
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DOBOZI Hírmondó – Megjelenik havonta – Kiadó: Dobozi Polgármesteri Hivatal, Felelős szerkesztő: Vácziné Urbanecz Annamária. 
Példányszám: 1800 A szerkesztőség címe: 5624 Doboz, Kossuth tér 3. Tel.: (66) 268-765

A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a szerzők cikkeinek tartalmával és azokért nem vállal felelősséget.
Tördelés: Szilágyi Szabolcs, Nyomtatás: Földesi Zoltán e.v.

Dobozi SE—Sarkadi KLE 3—0 
(1—0)

Doboz, 120 néző. V.: Bar-
ta. G.: Huszár A., a 40., Sztojka 
Zs. a 64., Barcsay a 75. percben. 
Jó: Lukucz, Szabó A., Huszár K., 
Balog Zs., Huszár A., ill. Csatári. 
Barcsay Attila: — A fegyelmezett 
védekezésünknek és a jó helyzet-
kihasználásunknak köszönhetjük 
a győzelmet. Jó játékvezetés. Bali 
István: — Úgy jártunk, mint a tej, 
kifutottunk és leégtünk.  

Sarkadkeresztúri SE—Dobozi 
SE 3—0 (0—0)
Gyula, 60 néző. V.: Fekete. G.: Ba-
kucz a 48., Molnár M. a 90., Balogh 
L. a 95. percben. Jó: Csikós, Mol-
nár M., Ruzsa, Csotye, Bakucz, ill. 
Kopács.

Cserháti István: — Nagy küzde-
lemben sikerült legyőznünk a jó 
erőkből álló Dobozt. Kezdésnek jó 
volt. 
Barcsay Attila: — Sajnos a rúgott 
góljaink száma hűen tükrözi, hogy 
miért nem tudjuk hetek óta győzte-
sen elhagyni a pályát. 

Dobozi SE—Újkígyós FC 2—2 
(1—0)
Doboz, 150 néző. V.: Pécs. Ki-
állítva: Szigeti (Doboz, második 
sárga lap után) a 78. percben. G.: 
Kopács a 41., Barcsay a 46., ill. 
Varga P. a 82., Dunai a 88. perc-
ben. Jó: Bócsik, Szabó L., Szabó 
A., Rácz Gy., Barcsay, ill. Gyaraki, 
Becsei, Csernyik, Varga P., Gécs. 
Fekete István, a Doboz szakosz-
tályvezetője: — Amíg a múlt héten 

a játékvezetői hármas miatt veszí-
tettünk pontokat, addig most saját 
magunknak köszönhetjük a null—
kettőről nem sikerült megnyernünk 
a mérkőzést. Kiváló játékvezetés! 
Zsiros György: — Nulla—kettőről 
talpra álltunk, ebben segítségünkre 
volt az ellenféltől kiállított játékos 
hiánya. A küzdeni tudásukért di-
cséretet érdemelnek a srácok. 

Békésszentandrási HMSE—Do-
bozi SE 4—2 (1—2)
Labdarúgás Megyei II. osztályú 
mérkőzés. Békésszentandrás, 150 
néző. V.: Mezei. Kiállítva: Lukucz 
(Doboz, második sárga lap után) 
a 60. percben. G.: Virág (11-es-
ből) a 35., Lós az 50., Kozák a 84., 
Koppányi a 90., ill. Szilágyi a 10., 
Kopács a 32. percben. Jó: Borgulya, 
Kovács N., Lós, Virág, Sajben, ill. 
Szilágyi, Kopács, Szigeti, Szabó A. 
Varga László: — Majdnem ránk 
ijesztett a Doboz, mert null—ket-
tőről kellett megfordítanunk a mér-
kőzést. 
Barcsay Attila: — Egyik időjós sem 
jelzett orkánerejű szelet mára, de 
sajnos null—kettőről feltámadt a 
hazai csapat, amit az egyébként jól 
futballozó csapatom nem bírt el.  

Házi Góllövő lista élmezőny:
Barcsay Attila 6 gól
Szilágyi Tamás 4 gól
Kopács Zsolt 4 gól

Mészáros Zoltán
Szabó Zsolt

Mérkőzés előtti bemelegítés

A Cit-Car Táncsport Egyesület 
2016. szeptember 25-én Csömörön 
szervezte meg a XLIV. DanceNet 
Kupát, ahol Molnár Boglárka és 
Szőke Balázs - az ide szezon első 
megmérettetésén - ifi kategóriában 
indultak.

Latin táncokból  cha-cha-cha, 
jive, rumba standard táncokból az 
angol keringő, tangó, és qvik step 
táncok kerültek bemutatásra a par-

ketten. A versenyen egybehang-
zó pontozással mind standardból, 
mind latin táncokból megszerezték 
az első helyet, ezért úgy döntöttek, 
hogy a következő versenyen már 
eggyel feljebb neveznek, hogy na-
gyobb legyen a kihívás, és egy ne-
hezebben elérhető célt tűzzenek ki 
maguk elé. A felkészülésre csupán 
két hetük volt, ezért itt sokat kellett 
dolgozniuk.

A következő versenyre  2016. 
október 8-án  került sor, melyet a 
Valcer Táncstúdió rendezett meg 
Hajdúböszörményben. A  Hajdú 
Kuparanglista és klubközi verse-
nyen ifjúsági korosztályban latin, 
és standard táncokban is indultak 
ismét.  A latin ifi haladó kategóri-
ában már a korábbi táncok mellett, 
mint a cha-cha-cha, jive, rumba egy 
újabb tánccal a sambával is bővült 
a versenyszámuk. Standardből szin-
tén a korábbi paletta mint, az angol 
keringő, tangó, és qvik step, bővült 
a bécsi keringővel, melyben meg 
kellett méretniük magukat. Ezen a 
versenyen történt szereplés is szép 

sikereket hozott a párnak, hiszen 
mindkét kategóriában a dobogó 
legfelső fokán végeztek.

A szép sikerek után az edzőjük 
javaslatára januártól a szabadidős 
versenyek után a kategóriás verse-
nyeket kezdik meg, ahol még több 
munka és kihívás vár majd rájuk.

Gratulálunk a kimagasló ered-
ményekhez!

Molnárné Nagy Edit

Latin táncok első helyezettjei

TÁNCVERSENYEK

A Dobozi Hírmondó szerkesztősége arra kéri a sportolókat, sport 
barátokat, ha bármilyen sporteseményről tudnak, azon részt vettek, 

jelezzék szerkesztőségünknek, így mi is be tudunk számolni ezekről a 
történésekről. E-mail: hirmondo@doboz.hu; 

Tel.: 06/20 288-5862

  
 
 
 
 

 
 

 
 
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a 
telefonnal elköve-
tett csalások. A 
tettesek legtöbb-
ször mobiltelefon 
szolgáltató képvi-
selőjeként hívják 
fel áldozataikat, 
akiket egy állítólagos nyereményről értesí-
tik. 
 
A nyeremény átvé-
telének feltétele-
ként szabják, hogy 
a telefonon adott 
utasításoknak meg-
felelően, a telefo-
náló által diktált 
számsort kell begépelni (ami valójában 
telefonfeltöltés) egy ATM-nél. A kért fel-
töltések összege 5.000 forinttól akár 
200.000 forintig is terjedhet. 
 
Általában biztosítják a sértetteket, hogy a 
megadott számra feltöltött összeg a nye-
reménnyel együtt néhány perc múlva 
megjelenik a bankszámlájukon. 
 
A felajánlott pénznyeremény több esetben 
alkalmas volt arra, hogy a kételkedők bi-
zalmát megnyerje, és a tranzakciókat vég-
rehajtsák. 
 
 
 
 

 
Az ilyen és hasonló esetek elkerülésének 
érdekében érdemes megfogadni a rendőr-
ség tanácsait: 
 

 Telefonszámát ne tegye ki közös-
ségi oldalakra! 

 Bármilyen nyereménnyel kecsegte-
tő telefonhívásra, melynek feltéte-
leként szabják bizonyos összeg át-
utalását, vagy telefonfeltöltést, ne 
válaszoljanak, szakítsák meg a hí-
vást! 

 Jegyezzék fel a hívó telefonszá-
mát, ha bemutatkozik, a nevét is! 

 Ne hajtsák végre a hívó utasításait! 
Ne feledje, aki nem játszott sze-
rencsejátékon, az nem is nyerhetett 
semmiféle nyereményt! Önkor-
mányzatok, nyugdíjfolyósítók, sze-
rencsejátékok szervezői, telefon-
társaságok nem utalnak pénzt tele-
fonos megkeresés alapján, nyere-
mény címén! 

 Mindig legyen gyanús, ha Önnek 
kell ahhoz pénzt átutalni, hogy 
megkaphassa „nyereményét”! 

 Ha esetleg mégis becsapták, te-
gyenek feljelentést a rendőrségen! 
Semmi esetre sem célszerű bele-
nyugodni abba, hogy tévedésbe ej-
tették Önöket! 

 
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 

 
 

 

Figyelem! Csalás! 

VI. DOBOZI ADVENT
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a 

DOBOZI ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZATOT. 

A GYERGYAGYÚJTÁS IDŐPONTJAI:
november 27. 17 óra
december 4. 17 óra

december 11. 17 óra
december 18. 16 óra

Helye: Dobozi Általános Iskola udvara
KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG:

december 18. 17 óra

Helye: Dobozi Református Templom

A programokról részletesen tájékozódhatnak önkor-

mányzatunk honlapján és a kihelyezett plakátokon!

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:

Forralt bor, meleg tea, zsíros kenyér, sült tök, sült alma, sült gesztenye, 

mézes sütemények kóstolója, karácsonyi díszek készítése, árusítása.

Nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A RENDEZVÉNYEK FŐ TÁMOGATÓJA:

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. október 12-én a Dobozi 
Általános Iskola fiú és lány csapata 
a Békéscsaba – Győr MB1-es mér-
kőzésen vett részt kedvezményes 
jegyekkel, amelyet a békéscsabai 
sportcsarnokban rendeztek meg. 
Nagy izgalommal vártuk a meccs 
kezdetét, és végig lelkesen szur-
koltunk. Nagyon nagy élmény volt 
számunkra, hiszen  sokat tanulhat-

tunk belőle, láthattuk játszani pél-
daképünket Görbicz Anitát a világ 
legjobb kézilabdázóját, és a végén 
még testközelben is megismerhet-
tük, képet is csinálhattunk vele. Ez 
egy nagy áttörés, hiszen már több 
mérkőzésen is próbálkoztunk  ta-
lálkozni vele (Debrecen, Budapest), 
de most nagy örömünkre végre si-
került. 

A mérkőzésre Turákné Szente 
Adél és Balogh Lászlóné Lívia ta-
nár nénik kísértek el, nagyon kö-
szönjük.

A meccs végeredménye 16 – 33 
lett.

Balogh Vivien 8.a

KÉZILABDA

Első helyezett Molnár Boglárka 
és Szőke Balázs


