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HírmondóDOBOZI

A tartalomból:
√ Önkormányzati hírek

√ Dobozi Általános Iskola hírei

√ Márton Napi Ludasságok 

√ Dobozi Foci 

√ Értéktár

AZ ELSŐ GYERTYA

„Jó volt a bál?” – kérdezte egy 
ismerősöm a hétvégi Ovibál után. 
– „Igen, jó volt.” Igen, jó a része-
se lenni, egy eseménynek, ami 
a mienk. Mienk a gyermekein-
ken keresztül. És jó támogatni 
egy olyan kezdeményezést, amely 
programokat szervez, élményeket 
ad, sőt közösséget épít. Egy óvo-
dás közösséget, mely tagjai nem 
csak a gyerekek, hanem szüleik is, 
családtagjaik is, vagyis mi, ovisok. 
Mert mi szülők is ovisok vagyunk, 
hiszen napközben rólunk beszélnek 
a gyermekeink az óvodában, dél-
után nekünk mesélnek az óvodá-
ról. Meghatározó a kis életükben 
az intézmény, ezért is fontos, hogy 
minél több és gazdagabb inger, él-
mény érje őket. A Dobozi Óvodá-
ért Alapítvány tagjai évek óta azon 
dolgoznak, hogy ez megvalósuljon. 
Az Óvodabál egy kiváló alkalom, 

hogy anyagi forrást is biztosíthas-
sanak az alapítvány működéséhez, 
a programok megvalósulásához. A 
gyerekek hete, pályázati önrészek 
és egyéb, a gyermekeink jobb lé-
tét biztosító kiadások fedezéséhez.  
- „Igen, jó volt a bál!” Jó volt látni 
a kis néptáncos palántákat - ösz-
szekapaszkodva, mint a nagyok -, 
táncolni. Nagy reményekkel tel-
ve gyönyörködtünk bennük… És 
jó volt felnézni a színpadra, ahol 
tömött sorokban várták a gaz-
dáikat a tombolatárgyak. Kons-
tatálva azt, hogy ismét meny-
nyien tudtak és akartak adni.  
Nekünk, doboziaknak az Ovibál 
egy hagyomány és „egy hagyo-
mányt nem ápolni kell, mert nem 
beteg; nem őrizni kell, mert nem 
bűnöző; egyszerűen csak meg kell 
élni!” Ezt tesszük. 

folytatás a 4. oldalon

MERT JÓ…

Az ovisok is a parketten

Ünnepi díszbe öltözött utcák, 
fényárban úszó házak, bőségesen 
terített asztalok, ajándékozó szí-
vek. A karácsony minden földré-
szen ugyanazt jelenti: a keresz-
tény világ legnagyobb ünnepét, 
Jézus Krisztus születését. Ilyenkor 
bőkezűbbek, adakozóbbak va-
gyunk, egyszersmind igyekszünk 
megfelelni a mások igényeinek.  
A karácsonyt megelőző adventi 
időszakban, időnként megjelenik 
előttünk a közelgő ünnep egy-egy 
emlékezetes pillanata. Az advent 
időszaka lehetőséget ad felkészülni, 
ráhangolódni a nagy ünnepre, négy 
hetünk van arra, hogy a lelkünket és 

a környezetünket ünneplőbe öltöz-
tessük.

A korábbi évekhez hasonlóan 
településünkön idén is megren-
dezzük a Dobozi Advent ünnep-
ségsorozatát, melynek a Dobozi 
Általános Iskola udvara ad otthont.  
Az első gyertya 2016. november 
27-én vasárnap lobbant lángra. Az 
ünnepség résztvevőit Zsigmond 
Károly a Dobozi Általános Isko-
la intézményvezetője üdvözölte. 
Megnyitó beszédében az alábbi 
gondolatokat osztotta meg a jelen-
lévőkkel: „Ahogy Wass Albert írja 
Karácsonyi versének első sorában: 
Elindul újra a mese! Ahhoz, hogy 

hinni tudjunk a mesében, kicsit újra 
gyermekeknek kell lennünk. Erre 
nagyon jó alkalom a most már ha-
gyományosnak mondható Dobozi 
Advent. A hagyomány úgy születik, 
hogy az ötlet kipattan, megtervez-
zük, megszervezzük, megvalósítjuk. 
A Dobozi Advent 6 éve indult út-
jára, évről-évre fejlődik, és ma már 
hiányozna a doboziak életéből, ha 
nem lenne. Ezeken a vasárnapi 
estéken a szeretet ünnepére, a ka-
rácsonyra, a meghitt családi együtt-
létre készítjük fel a lelkünket. A 
szervezők, megvalósítók azt sem 
bánják, hogy ez sok munkával jár. A 
fenyő díszítése, az adventi koszorú 
elkészítése és a jászol felépítése az 
ünnepi környezet megteremtése, 
a vendégek méltó fogadása a mű-
sorok gyakorlása, előadása, mind 
a közös ünneplést szolgálják. Kö-
szönet a sok ügyes kéznek, a kre-
atív gondolkodóknak. Köszönöm 
a 3 civil szervezetnek: a Dobozi 
Óvodáért Alapítványnak, a Dobo-
zi Népművészeti Egyesületnek és a 
Dobozi Iskoláért Egyesületnek, va-
lamint a Diák Önkormányzatnak, 
hogy egy-egy alkalommal házigaz-
dái a rendezvénynek. 

folytatás a 4. oldalon

Meghitt, békés karácsonyt és sikerekben gazdag,

boldog új évet kívánunk minden 

kedves Olvasónknak

Doboz Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete

és a Dobozi Hírmondó szerkesztősége

Ünnepi hangulatot idéztek iskolánk tanulói és tanárai 

Kedves Doboziak!
A Karácsony a szeretet ünnepe, 

a boldogság, a meghittség napja. 
Egész évben talán ezt az ünne-
pet várjuk a legjobban. A szerete-
tet előbb adni kell és nem elvárni, 
szeretet legyen a szívünkben és ne 
gyűlölet, megbocsátás és ne harag, 
alázat és ne büszkeség, öröm és ne 
keserűség, békesség és ne hábo-
rúság, szelídség és ne felgerjedés, 
hűség és ne hűtlenség, jóság és ne 
gonoszság. Milyen egyszerű gon-
dolatok ezek, mégis olyan nehéz 
megvalósítani őket. Kitölti éle-
tünket a munkahely, a kollégák, 
az aggódás, a gondok, problémák, 
életünkbe észrevétlenül belopóznak 
a „szürke hétköznapok”. A Kará-
csony azonban egymáshoz vezet 
bennünket, nem csak egy ünnep, 

hanem egy érzés. Szépségét nem 
az ajándékok nagyságával kell mér-
nünk, hanem egy olyan ajándékkal, 
amelyből mindenki részesülhet, 
amit mindenki adhat, ez pedig a 
szeretet. Ezt az ünnepet az emlé-
kezés, a családi körben eltöltött idő, 
a boldogság érzése különbözteti 
meg a hétköznapoktól. Egymásra 
mosolygunk, mert együtt lehetünk. 
Meggyújtjuk a gyertyákat és emlé-
kezünk azokra is, akik már nincse-
nek velünk. Őrizzünk meg ebből 
az ünnepi pillanatból néhányat az 
eljövendő hétköznapokra is.

Az az ember, aki nem csak sa-
ját magáért él, igazi harmóniát tud 
teremteni belső világában, saját 
lelkében és környezetében, min-
denekelőtt családjában, ami talán 
kisugárzik a barátok, munkatársak 

felé is. Ahol harmónia, béke, sze-
retet van, ott meghitt bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet 
teremteni, amely erős érzelmi, lelki 
közösséget, élményt nyújt.

Most az ünnepvárás napjaiban 
megtiszteltetés számomra, hogy te-
lepülésünk polgármestereként egy 
olyan közösség részeként dolgoz-
hatok, akik egymást segítve, ösz-
szefogva építik, formálják a falunk 
jelenét és jövőjét.  

Az ünnep közeledtével min-
denkinek kívánom, hogy találja 
meg a boldogságot saját életében, 
nyissa ki szívét embertársai felé, 
hogy az ajándékozás öröme nem 
múló, hanem kialudhatatlan gyer-
tyaláng legyen a szívekben.

 Mit is kívánhatnék a következő 
évre? Természetesen mindenkinek 
egészséget, boldogságot, békessé-
get, anyagi biztonságot és szeren-
csét. 

Ron Cristian soraival kívánok 
minden dobozi lakosnak békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet:

„Higgy a szívedben és a saját jó-
ságodban, mert ha így teszel, mások 
is ezekben fognak hinni.

Higgy a csodában, mert teli van 
vele az élet. 

De ami a legfontosabb, higgy 
önmagadban, mert odabenn a lel-
kedben rejtőzik a csoda, a remény, a 
szeretet és a holnap álmai.”

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Boldog, meghitt karácsonyt kíván Köves Mihály polgármester
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Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2016. 
november 24-én tartotta soron kö-
vetkező ülését.

Az első napirendi pontban a 
Dobozi Általános Iskola állami 
működtetésbe vételével összefüggő 
megállapodás-tervezetet, valamint 
a Doboz, Kossuth tér 15. szám alat-
ti ingatlanra vonatkozó vagyonke-
zelési szerződés tervezetét tárgyal-
ták. 

Önkormányzatunk Képvise-
lő-testülete a nemzeti köznevelés-
ről szóló törvény alapján a Békés-
csabai Tankerületi Központ által 
fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló, do-
bozi Kossuth tér 15. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanra, és a vagyonkezelési szerző-
désben meghatározott ingóságokra 
2017. január 1. napjától határozat-
lan időre ingyenes vagyonkezelői 
jogot biztosít. A feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyon, jogok és köte-
lezettségek átadás-átvételéről szóló 
megállapodást is elfogadta a testü-
let. Fontos, hogy az iskola tovább-
ra is a dobozi gyerekek oktatását, 
nevelését szolgálja, és a település 
rendezvényei a korábbi gyakorlat 
alapján megtarthatók lesznek az 
intézményben – többek közt erre is 
kitértek a szerződés-tervezet elfo-
gadásakor.

A következő napirendben a 
polgármester tájékoztatást adott a 
két ülés között történtekről, mely-
ből megtudhattuk, hogy november 
1-jén Halottak Napi megemléke-
zésre került sor a Dobozi Közte-
metőben. A rendezvényen sokan 
vettek részt, emlékezve elhunyt 
szeretteikre.
Két DAREH társulási ülés is volt 
ebben az időszakban, melyen a 
polgármester, az alpolgármes-
ter asszony, és a jegyző asszony is 
részt vett. Mindkét ülésen Doboz 
szempontjából is fontos döntések 
születtek a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásával kap-

csolatban, hiszen nálunk már nem 
szerződéses, hanem 2017. január 
17-ig kijelölt szolgáltató látja el a 
feladatot. Többek között azért va-
gyunk tagjai a társulásnak, hogy a 
szolgáltatást megkezdjék. A társu-
lás által alapított DAREH BÁZIS 
Zrt. lesz a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást végző szervezet, 
melyhez minden hatósági enge-
déllyel rendelkezik. A hulladékszál-
lításban bekövetkező változásokról 
részletesen tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot és a vállalkozásokat. 
 Ebben az időszakban a polgár-
mester tárgyalt dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő úrral a Te-
rület-és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében benyújtott 
pályázatokkal és a települést érintő 
egyéb kérdésekkel kapcsolatban. 
Felkereste Vantara Gyula országy-
gyűlési képviselő urat, megyei fej-
lesztési biztost is, akivel a Dobozt 
érintő fejlesztések ügyében folyta-
tott megbeszéléseket.
November 16-án a Dobozi Érték-
tár Bizottság tartott ülést, melyen 
részt vett, ahol újabb hat érték ke-
rült felvételre a települési értéktár-
ba. November 19-e a bálok napja 
volt, a Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületének Dobozi 
Szervezete, és a Dobozi Mesekert 
Óvoda rendezvényei e napon kerül-
tek megtartásra, amelyen részt vett 
több képviselőtársával együtt.

A következő napirenden belül 
a Képviselő-testület módosította 
az önkormányzat vagyonáról szóló 
rendeletet. A módisítást egyrészt 
a vagyonkezelői jog hatályos jog-
szabályokhoz való igazítása miatt 
kellett előterjeszteni, amely az első 
napirendben tárgyalt átadáshoz 
kapcsolódott, másrészt az elmúlt  
időszakban megvásárlásra került 
három ingatlan, melyeket a korlá-
tozottan forgalomképes vagyon-
tárgy kategóriába soroltak be.

A testület döntött a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról is.

Az önkormányzat lehetősége-
ihez képest azon dolgozik, hogy 
segíteni tudja a településen élő rá-
szoruló családok életminőségét, 
folyamatosan bővíteni tudja az el-
látások formáit. A mostani módo-
sítás alapján hivatalból is történhet 
rendkívüli települési támogatás 
megállapítása, ez arra ad lehetősé-
get, hogy az önkormányzat példá-
ul élelmiszercsomag formájában is 
segítsen, amely különösen fontos 
karácsony előtt. Idén mintegy ezer 
családnak tudunk ezzel segíteni. A 
Képviselő-testület a szilárd hulla-
dék közszolgáltatás területén bekö-
vetkező változások miatt a korábbi 
támogatási rendszert felülvizsgálta, 
hiszen az önkormányzat és a köz-
szolgáltató közé belép harmadik 
szereplőként az állam. 2017. janu-
ár 1. napjától települési támogatás 
szilárd hulladék közszolgáltatási díj 
átvállalásának céljából csak azon 
egyszemélyes háztartásban élők, 
vagy kétszemélyes háztartásban 
élők számára nyújtható, aki (vagy 
akik) a 80. életévüket betöltötte 
(betöltötték). A támogatás annak 
az esztendőnek január 1. napjától 
jár, amelyik évben a támogatást 
igénylő a 80. évét betölti, házaspár 
esetén legalább az egyik fél elérte az 
életkort. A támogatás negyedéven-
ként kerül elszámolásra. Egysze-
mélyes háztartás az, ahol lakcímmel 
csak egy fő rendelkezik, kétszemé-
lyes a háztartás, ahol lakcímmel 2 
fő rendelkezik a közszolgáltatással 
érintett ingatlanban. 

A Képviselő-testület mó-
dosította a helyi adókról szó-
ló önkormányzati rendeletét.  
Doboz Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete tavaly alkotta 
újra a helyi adózásról szóló szabá-
lyokat. Az eltelt egy év gyakorlata 
alapján kisebb kiegészítés vált szük-
ségessé, amely elsősorban az adózók 
és ezzel együtt a hivatal adminisz-
tratív terheit csökkentik azzal, hogy 
azon magánszemély építményadó 
és telekadó alanyok, akiket adófi-
zetési kötelezettség nem terhel, az 
önkormányzat mentesítheti a be-
vallás-benyújtási kötelezettség alól. 
Mintegy 2000 db ingatlantulajdo-
nost mentesít a fölösleges nyom-
tatvány-kitöltési kötelezettség alól. 
Bár a szabály elfogadására a mosta-
ni ülésen került sor, azonban vissza-
menőlegesen, 2016. január 1. napjá-
tól alkalmazandó. Így Dobozon egy 
nagy lépést tettünk a bürokrácia 
csökkentés irányába.
Az újságolvasókat és a Dobozon 
adózókat legjobban érdeklő hír, 
hogy a Képviselő-testület a helyi 
adók mértékét nem emelte, így a 
2016. évi adómértékek érvényesek 
2017-ben is. Új adónemek beveze-

tésére sem fog sor kerülni, függetle-
nül a törvényi lehetőségektől.

A 2017. évi költségvetés előké-
szítése során a Képviselő-testület 
áttekintette a hatáskörébe tartozó 
árakat és díjakat. Az építési telkek 
vételárát nettó 770 Ft/m2-ben, az 
üdülőtelkek vételárát nettó 1.900 
Ft/m2-ben állapította meg. 

A nem lakáscélú ingatlanok 
bérleti díját  200 Ft/m2 + áfában, 
állapította meg a Kossuth tér 9., 10. 
szám alatti ingatlanok esetében, a 
Sport utca 1. -Sport büfé esetében 
500 Ft/óra + áfát határozott meg.
Lakások esetén közszolgálati célú 
bérbeadásnál 150 Ft/m2, egyéb 
célú bérbeadás esetén 300 Ft/m2 
a bérleti díj összege. Végül döntés 
született arról, hogy a mérlegelési 
szolgáltatások ára változatlan ma-
rad: 472 Ft + áfa /alkalom.
A díjtételek megállapítása során 
emelés nem történt, néhány tétel-
nél csökkentett árat állapított meg 
a Képviselő-testület.

A közpénzek felhasználásában 
résztvevő költségvetési szervek kö-
telesek belső ellenőrzési rendszert 
működtetni abból a célból, hogy 
a szervezet vezetője számára bi-
zonyosságot nyújtsanak az általuk 
kiépített és működtetett pénzügyi 
irányítási és kontrollrendszerek 
megfelelőségét illetően. A Képvise-
lő-testület az Önkormányzat 2017. 
évi belső ellenőrzési tervét jóvá-
hagyta, mely a 2016. évi költségve-
tési támogatások jogszabály szerinti 
felhasználásának szabályszerűségé-
re fog kiterjedni, ezzel is elősegíti a 
gazdálkodást végzők munkáját.

A Viharsarki Koraszülöttmen-
tő Alapítványtól koraszülött men-
tőautó beszerzésére támogatási 
kérelem érkezett. A gépjármű Bé-
kés megyében jelenleg hiányzik, az 
ellátáshoz más megyék segítségét 
kell kérni. A mentőautó és a hoz-
zátartozó eszközök beszerzési költ-
sége megközelíti az 50 millió Ft-
ot. A grémium úgy döntött, hogy 
200.000 Ft támogatásban részesíti 
a Viharsarki Koraszülöttmentő 
Alapítványt célja megvalósítására, 
melynek forrása a 2016. évi költ-
ségvetés.

Döntés született arról, hogy 
a Dobozi Napközis Konyha gaz-
dasági egység feladatai a jövő évi 
költségvetési törvény előírásai-
hoz igazodva 2017.  január 1-jétől 
integrálásra kerülnek a Dobozi 
Mesekert Óvoda költségvetési in-
tézményébe, mert a következő év-
től a gyermekétkeztetésre állami 
támogatás csak ebben az esetben 
igényelhető.

A bejelentések napirendben el-
hangzott, hogy önkormányzatunk 
az ASP (integrált számítógépes 

rendszer) bevezetésével összefüggő 
költségekre 7.000.000 Ft összegű, 
100 %-os vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert. A rendszer beveze-
tésének előkészítése  a köztisztvi-
selők képzésével  történik.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete elfo-
gadta az E2 Hungary Energiake-
reskedelmi és Szolgáltató Zrt. gázár 
ajánlatát az önkormányzati tulajdo-
nú fogyasztási helyekre. Az erről 
szóló szerződés az önkormányzat 
részéről aláírásra került és továbbít-
va lett a szolgáltatónak. 

November 28-án -  soron kí-
vüli ülésen tárgyalták – a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos határidős 
feladatokat a képviselők. A Képvi-
selő-testület, mint a Délkelet-Al-
földi Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás – 
rövidített nevén a DAREH társulás 
tagönkormányzata a hulladékgaz-
dálkodási kötelező önkormányzati 
feladat- és hatáskört átadta a társu-
lásnak. Az átadás-átvétel napját ak-
ként határozták meg, hogy a Doboz 
nagyközség illetékességi területén 
jelenleg kirendelés alapján működő 
szolgáltató kirendelésének a meg-
szűnését követő nap, tehát 2017. 
január hónap. 
A Képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a közszolgál-
tatásra vonatkozó feladat-ellátási 
szerződést aláírja. Ezzel a döntéssel 
megkezdődhet a szolgáltatás.
A hulladékszállítással kapcsolatban 
új önkormányzati rendeletet kell al-
kotni. Ez fogja szabályozni többek 
között a közfeladat tartalmát, a fel-
adat ellátásának rendjét és módját, 
a közszolgáltató és az ingatlanhasz-
náló ezzel összefüggő jogait és kö-
telezettségeit, az ingatlanhasználó 
részéről történő szüneteltetés ese-
teit, valamint az üdülőingatlanokra 
vonatkozó sajátos szabályokat. 

A DAREH társulás döntött 
arról, hogy pályázatot nyújt be a 
közeljövőben a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel 
konzorciumban olyan hulladékgaz-
dálkodás fejlesztést szolgáló beru-
házások megvalósítására, melyek a 
szolgáltatás színvonalát emelhetik. 

A pályázat benyújtása előtt ki-
kérték a tagönkormányzatok véle-
ményét, mire lenne a továbbiakban 
még szükség. 
A képviselők által elfogadott ja-
vaslat alapján: 60, 80, 120 literes 
kukák, ipari hulladék darálógép 
(kőtörő) beszerzésére, valamint 
ideiglenes komposztáló telep ki-
alakítására lenne szüksége Doboz 
településnek.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A testület kétszer is ülésezett novemberben

A Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016. szeptember 29-én tartot-
ta meg a soron következő testületi 
ülését.

Az első napirendben a Képvise-
lő-testület elfogadta a tájékoztatást 

a közmunka, a Start programban 
történő foglalkoztatásról (lehetősé-
gek, cigány munkavállalók részará-
nya, eredmények, problémák stb.).

Köves Mihály polgármester 
hozzászólásában elmondta: „A jö-
vőre vonatkozóan, hogy ha 100%-

os támogatást tud adni az állam, 
akkor továbbra is sok embert tud 
foglalkoztatni a közmunkaprog-
ramban az önkormányzat, ha nem 
akkor sajnos csökkenteni kell a lét-
számot.”

A következő napirendben 
az elnök tájékoztatta a Képvise-
lő-testület tagjait, hogy a két ülés 
között megtörtént a 31/2016.
(VII.11.) számú határozat, a 
32/2016.(VII.11.) számú határozat 
a 33/2016.(VII.11.) számú határo-
zat, a 34/2016.(VII.11) számú ha-
tározat teljesítése, mely a hátrányos 
helyzetű cigány gyerekek fürdőzé-
séről, a cigány gyerekek táborozásá-
ról, az 1-4. osztályba induló cigány 
tanulók tanszercsomag vásárlásá-
nak támogatásáról és a cigány holo-
kauszt napról való megemlékezés-
ről szólt. 

Sztojka Tibor tájékoztatást 

adott a két ülés között eltelt idő-
szak eseményeiről.

Beadásra került egy újabb 
pályázat, mely a roma lányok 
iskolaelhagyásának megelő-
zése című felhívására történt. 
2016. szeptember 3-án a Békés 
Megyei Önkormányzat által ren-
dezett megyei Nemzetiségi Na-
pon vett részt. A Békés Megyei 
Kormányhivataltól egy képzésen 
való részvételről kapott tájékozta-
tót a nemzetiségi önkormányzat. A 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 101. § (1) 
bekezdés e) pontja úgy rendelkezik, 
hogy a nemzetiségi önkormányza-
ti képviselő megbízatásának ideje 
alatt legalább egy alkalommal köte-
les részt venni a fővárosi és megyei 
kormányhivatal által szervezett in-
gyenes képzésen. A képzés 2016. 
szeptember 16-án volt Békéscsa-

bán, melyen mindhárom képviselő 
részt vett.

2016. szeptember 22-én a Bé-
kés Megyei Rendőr-főkapitányság 
Közbiztonsági egyeztető fórumot 
tartott Békéscsabán, melyen részt 
vett az elnök. A fórum témaköre: a 
közbiztonság és a közrend további 
erősítését elősegítő és javító intéz-
kedések megtétele a lakosság véle-
ményét, igényét figyelembe véve.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a Dobozi Mesekert Óvo-
da 2015/2016. nevelési évről szóló 
beszámolóját, valamint a Dobozi 
Általános Iskola 2015/2016. tanév-
ről szóló beszámolóját.

A testület jóváhagyta a szakmai 
beszámolót a gyermekek Gyoma-
endrődi Nemzetiségi Napjáról, és a 
„Hagyományok Szárnyán” nemze-
tiségi táborozásról.

Sztojka Tibor tájékoztatást adott a két ülés között eltelt időszakról

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
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CSABA KIRÁLYFI ÚTJÁN

Csaba királyfi útján címmel 
országos rajzpályázatot hirdetett 
általános- és középiskolák tanu-
lói számára a Tűz-kör Közhasznú 
Kulturális Egyesület és a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ. Az 
alkotásnak Csaba királyfihoz vagy 
a magyar őstörténethez kapcsolódó 
monda részletét vagy teljes egészét 

kellett ábrázolnia.
A zsűri tagjai: Herczeg Tamás 

tanácsnok, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ igazgatóhelyettese, 
Mészáros Zsuzsanna a Munkácsy 
Mihály Emlékház művészeti ve-
zetője, valamint Fábián Erzsébet 
az Arany János Művelődési Ház 
munkatársa.

A pályázatra 16 településről 146 
alkotás érkezett be. Molnár Nóra, a 
Dobozi Általános Iskola egykori 
tanulója Balogh Lászlóné ösztön-
zésére vett részt a pályázaton. A 
közös munkát ismét siker koro-
názta, hiszen Nóri „Útban a Kár-
pát-medence felé” című munkája a 
2. helyen végzett a középiskolások 
kategóriájában. 

Gratulálunk, további eredmé-
nyes együttműködést kívánunk!

www.dobozialtanosiskola.huMolnár Nóri és felkészítője Balogh Lászlóné

Díjazott alkotás

ANGOL - AMERIKAI ORSZÁGISMERETI VERSENY

Az Ismerd meg Békés megyét! 
kistérségi természettudományos 
vetélkedőt követően Bálint Beáta 
biológia-környezetvédelem, angol 
nyelv és irodalom szakos tanárnő 
újabb kiemelkedő sikereket ért el 
iskolánk tanulóival. A részleteket 
megosztotta velünk: 

„Az Ady Endre - Bay Zoltán 
Gimnáziumban, Sarkadon már ha-
gyománnyá vált, hogy a környék-
beli általános iskolák hetedikes és 
nyolcadikos diákjai számára Angol 
- Amerikai Országismereti vetélke-
dőt szerveznek.

November 9-én került sor a 
verseny megrendezésére. Ebben a 
tanévben is nagy volt az érdeklő-
dés, összesen 20 csapat jelentkezett 
Sarkadról és a környező települések 
iskoláiból.

A hetedikes és nyolcadikos ta-
nulók külön kategóriában mérték 
meg tudásukat az angol és az ame-
rikai kultúrával kapcsolatban.

A háromfős csapatok előzetes 
feladata volt egy prezentáció és pla-
kát készítése megadott témákból.

A Dobozi Általános Iskolát 21 
hetedikes és nyolcadikos tanuló 
képviselte. A verseny a csapatok ál-
tal előzőleg elkészített prezentációk 

bemutatásával kezdődött, melyek 
magas színvonala és egyedisége ko-
moly felkészülést tanúsított.

Furák Szilvia, Békési Zoltán és 
Pribojszki Péter (hetedikesek)  a 
Fehér Házról, Tóth Éva, Szigeti 
Boglárka és Szűcs Károly (hete-
dikesek) szintén a Fehér Ház-
ról, Danczik Anna, Jakab Enikő 
és Orodán Anita (hetedikesek) a 
Londoni Towerről készítették előa-
dásukat.

A nyolcadikosoknál: Erdős 
Angelika, Rézműves Boglárka és 
Szatmári Patrik előadása Viktória 
királynőről, Békési Petra, Szatmá-
ri Lili és Szabó Balázs az angol 
pub-okról, Péter Mónika, Durajda 
Lili és Biros Veronika szintén az 
angol pub-okról, míg Kovács Ist-
ván, Orodán István és Budai Bálint 
az Amerikai Polgárháborúról tar-
tott beszámolót.

A további versenyszámokban 
Nagy-Britanniával és az Amerikai 
Egyesült Államokkal kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszolni kvíz, 
keresztrejtvény, képvetítés és puzzle 
formájában.

A versenyen a legjobban a do-
bozi iskola diákjai szerepeltek, 
mindkét kategóriában első díjazot-

tak lettek.
Hetedikeseknél
1. helyezett: 
Tóth Éva, Szigeti Boglárka és 

Szűcs Károly 7. a
 2. helyezést ért el
 Furák Szilvia 7.a, Békési Zol-

tán 7.a és Pribojszki Péter 7.a
Nyolcadikosoknál 
1. helyezett: 
Erdős Angelika 8. a, Rézműves 

Boglárka 8.a és Szatmári Patrik 8.b
3. helyezett lett: 
Békési Petra 8.a, Szatmári Lili 

8.a, Szabó Balázs 8. a
A tárgyi díjakon kívül idén 

rendhagyó módon az első helyezet-
tek és felkészítő tanáruk meghívást 
kaptak a gimnáziumban megrende-
zett „Hálaadási ünnepségre”, ahol 
vidám programok és egy finom va-
csora részesei lehettünk.

A vetélkedő alatt a diákok fe-
gyelmezetten dolgoztak, élvezték a 
kihívásokat.

Nagyon büszke vagyok a ver-
senyen résztvevő valamennyi tanu-
lóra, lelkiismeretesen felkészültek, 
iskolánk hírnevét öregbítették és 
számos új ismerettel gazdagodtak.

Szívből gratulálok nekik!”
www.dobozialtanosiskola.hu

Tóth Éva, Szűcs Károly és Szigeti Boglárka

Ismerd meg Békés megyét! Kis-
térsérségi természettudományos 
vetélkedőt hirdetett a Sarkadi Ady 
Endre - Bay Zoltán Gimnázium 
és Kollégium általános iskolák 7-8. 
osztályos tanulói részére.

„A verseny célja volt, hogy a 
sarkadi kistérség és Békés megye 
hetedik és nyolcadikos diákjai le-
hetőséget kapjanak Békés megye 
természeti és kulturális értékeinek 
megismerésére, felhívja a figyelmet 
a környezetvédelem fontosságára, 
kulturális értékeink megóvására.

Iskolánkat öt háromfős csapat 
képviselte október 26-án Sarkadon 
a Gimnáziumban. A verseny első 
részében a csapatok a korábbi ku-
tatómunkájuk eredményeként egy 
prezentációt és plakátot készítettek 
Doboz természeti és kulturális ér-
tékeiről, amit a zsűri és a vendégek 
előtt bemutattak. A verseny máso-
dik részében feladatlapot töltöt-

tek ki Békés megye természeti és 
kulturális értékeiről. Vaktérképet 
használtak, volt információkeresés 
az interneten, címerek és képek fel-
ismerése Békés megye kastélyairól, 
múzeumairól, nevezetességeiről és 
híres szülötteiről.

A dobozi iskolások valamennyi-
en nagyon ügyesen oldották meg a 
feladatokat. A vetélkedőn részt vett 
iskolák 13 csapatából: Erdős An-
gelika 8.a, Rézműves Boglárka 8.a 
és Szatmári Patrik 8.b osztályosok 
csapata 1. helyezést, Balogh Vivi-
en 8.a, Roszik Márkó 8.a és Szabó 
Balázs 8.a osztályos tanulók csapata 
pedig 2. helyezést ért el.

Erről a jó hangulatú délutánról 
sok hasznos információval, értékes 
ajándékokkal tértek haza a ver-
senyzők.” – számolt be a versenyről 
Bálint Beáta, a Dobozi Általános 
Iskola angoltanára, a csapatok fel-
készítője. Gratulálunk nekik!

ŐK ISMERIK BÉKÉS MEGYÉT

Roszik Márkó 8.a, Balogh Vivien 8.a és Szabó Balázs 8.a 

Rézműves Boglárka 8.a, Szatmári Patrik 8.b és Erdős Angelika 8.a

Rézműves Boglárka, Szatmári Patrik és Erdős Angelika

November az egészség meg-
őrzésének hónapja, ezért ilyentájt 

rendezzük meg hagyományosan 
egészségügyi vetélkedőnket, mely 

az  egészséges táplálkozás, rend-
szeres testápolás szorgalmazása 
jegyében zajlott. Az osztályokból 
kiállított 6 fős csapatok vetélkedtek 
egymással. Lelkesen gyűjtötték a 
puzzle darabokat egy egy jól megol-
dott feladat után, activity keretében 
mutogatták el a tisztálkodási műve-
leteket, bemutathatták a helyes fog-
mosás technikáját. Ügyes kis kuk-
taként gyümölcssalátát készítettek, 
amit természetesen el is fogyasztot-
tak, amíg a zsűri pontokat számolt. 
A vidám játékkal eltöltött délután 
során sokat tettünk egészségünk 
megőrzéséért, ápolásáért.

EGÉSZSÉG AZ ALSÓ TAGOZATBAN

Az egészségügyi vetélkedő résztvevői

NAPSUGÁR NOVEMBERBEN

A Gerlai Napsugár egyesület 
vezetője Vozárné Irma megkeresett 
szeptemberben, hogy az Ő egyesü-
letük is szeretné Molnár Pistit tá-

mogatni anyagilag. Elmondta, hogy 
november 19-én jótékonysági bált 
szerveznek és szeretnék vendégül 
látni Pistit és nem mellesleg hal-
lani, mivel elmeséltem neki, hogy 
milyen tehetséges. Pisti el is fogad-
ta a meghívást bár sűrű lett neki az 
az este, a dobozi ovis bál miatt és 
mi elmentünk vele Gerlára. Olyan 
jól sikerült a bemutatkozás, hogy 
már is meghívást kapott a februári 
rendezvényükre is, ha az egészsége 
engedi és szeretnék, ha ott is éne-
kelne nekik. Bár a technika ördöge 
megpróbálta megtréfálni Őket, de 
a két zenész leleményességének és 
tehetségének köszönhetően meg-
oldották élőben a problémát és na-
gyon-nagy sikerük volt. 

Köszönjük szépen a Gerlai 
Napsugár egyesületnek a meghívást 
és a szíves vendéglátást. Februárban 
újra elmegyünk hozzájuk. Várnak 
minden szórakozni vágyót a bálba, 
a jó kedv és a jó hangulat garantált.

Lendvai Kornélia

Molnár Pisti a gerlai bálon is énekelt
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2016. november 8-án a Dobozi 
Közösségi Ház és Könyvtár dolgo-
zói a Széchy Tamás Emlékházban 
idén is Márton Napi Ludasságok-
ra invitálta a falu apraját-nagyját, 
Szent Márton napjának tiszteletére. 

A rendezvényt Hidvégi Julian-
na, intézményünk vezetője nyitotta 
meg és köszöntötte a kedves vendé-
geket.

Az esténkre ellátogatókat terí-
tett falusi vendégasztal várta szá-
mos libahúsból készített ínycsiklan-
dozó ételcsodával, amelyek Molnár 
István (Libás Pista) a tarhosi Libás 
Tanya gazdája által készültek el. 
Pista néhány gondolattal bemutatta 
a libatartás lényeges pontjait, illet-
ve kitért a libatenyésztés és a falu-
si turizmus összefonódására is. A 
jelenlévők libazsíros, lila-hagymás 
kenyeret, a hagyománynak meg-
felelően elkészített libasültet tep-
sis-krumplival és lila káposztával, 
libatepertőt, ludas-kását és mézes 
pálinkát is kóstolhattak.

Az este folyamán bemutatko-

zott Balogné Kati és családja is házi 
sajtkülönlegességeikkel. 

Illetve mindenki elhozhatta az 
otthon készített sütemény csodáit 
és új borát kóstolónak, hozzájárulva 
ezekkel a finomságokkal a mi Már-
ton Napunk jó hangulatához.

Az ínyenc falatok elfogyasztása 
előtt vendégeink megnézhették és 
meghallgathatták azt, az általam 
készített kisfilmet, amely a Már-
ton napról, és a hozzá kapcsolódó 

népszokásokról, hagyományokról, 
illetve a tollfosztásról szólt.

A vacsora közben természete-
sen nem maradhatott el a koccin-
tás az új borral sem, mint ahogy 
meggyújtásra került a jó cselekede-
teket jelképező fény is Szent Már-
ton emlékére. 

Amikor beesteledett, a hasak is 
megteltek és az új bor is elfogyott, a 
népes vendégsereg jókedvvel indult 
haza, hiszen mindannyian eleget 
tettünk a közmondásban is megfo-
galmazott gondolatoknak, misze-
rint: „Aki Márton napján libát nem 
eszik, egész éven át éhezik.” 

Ez úton szeretnénk köszönetet 
mondani a Dobozi Közösségi Ház 
és Könyvtár dolgozóinak, Molnár 
Istvánnak, Baloghné Katinak és 
családjának, illetve mindazoknak, 
akik finomabbnál finomabb süte-
ményeikkel, új borukkal hozzájá-
rultak e kellemes este létrejöttéhez.

Szeretettel várunk mindenkit 
legközelebb is! 

Sziromi Katalin

Molnár István bemutatta Libás Tanyáját

MÁRTON NAPI LUDASSÁGOK

folytatás az 1. oldslról
Kívánom az „óvodásoknak” és 

minden szülőtársamnak, hogy még 
sokáig táncoljunk, tombolázzunk, 
gyönyörködjünk, és legyen alkal-
munk mindezt megköszönni! 

Támogatók:
Váradi Istvánné, Szabó Fe-

rencné, Debreczeni Lajos, Illik Jó-
zsefné, Sarkadi Gáborné, Szilágyi 
Imre, Kettős-Körösmenti Vadász 
Társaság, Baby Kozmetika, Mese-
kert Óvoda dolgozói, Dézsi Lász-
ló, Aratóné Vágner Margit, Nagy 
Sándorné, Váradi Mária, Nagy 
Anita, Bölcsőde dolgozói, Futakiné 
Debreczeni Ilona, DSZMK-Sziro-
mi Katalin, ifj. Zsigmond Károly, 
Hidvégi Julianna, Dobozi Népmű-
vészeti Egyesület, Dobozi Közössé-
gi Ház és Könyvtár, Napocska bolt, 
CBA bolt, Váczi Gábor, Békési 
Mihály Tibor, Köves Mihály, ifj. 
Köves Mihály, Kovács Imréné, ifj. 
Szabó László, Ábrahám Györgyné, 
Puju János Zoltán, Tóth Gizella, 
Óréné Szabó Erzsébet, Molnár 
István, Nádas Camping-Szana-
zug, Veres András-Húsbolt, Balog 

Gáborné, Szivardoboz Bt., Puskás 
Mihály, Novák Katalin.

Pumukli csoport: Kerekiné 
Bucsai Júlia, Szűcsné Horváth Il-
dikó

Vuk csoport: Szabó Nagy Ág-
nes, Nagy Károly, Ferkovics János, 
Nyári Szilárd 

Micimackó csoport: Nagy Ág-
nes, Debreceni Hajnalka, Hra-
bovszki András, Nyul Zoltán, 
Hegedűs Zsolt, Kölüs Ferenc, Me-
gyeri Katalin, Simon István Tamás 

Babóca csoport: Kovács Mi-
hály, Kiss Csaba, Kissné Sárosi 
Katalin, Szegedi Gyula, Szegediné 
Nacsa Katalin, Kovácsné Mórocz 
Anikó

Mazsola csoport: Fekete Attila, 
Kovalovszki Mariann, Óré Zsu-
zsanna, Váradi Lajos, Dézsi Gábor, 
Horváth Zsolt, Orodán Gyöngyi

Ficánka csoport: Nagyné Szabó 
Teréz, Bátori Attila

Elnézést kérünk, ha valaki vé-
letlenül kimaradt a felsorolásból. 
Mindenkinek nagyon szépen kö-
szönjük a támogatást, és bármilyen 
jellegű segítséget. 

Debreceni Hajnalka

MERT JÓ...

Molnár Pisti az ovibálon is részt vett

folytatás az 1. oldalról
A Karácsonyváró ünnepségre 

december 18-án kerül sor, melynek 
szervezője és egyben az ünnep-
ségsorozat fő támogatója Doboz 
Nagyközség Önkormányzata. A 
házigazdák szeretetével kívánom, 
hogy érezzék jól magukat, sikerül-
jön mindenkinek egy kicsit gyer-
meki szemmel és lélekkel ünne-
pelnie. Legyünk büszkék a Dobozi 
Adventre, vigyük jó hírét a faluban 
és azon túl is.„ 

Az ünnepi köszöntőt követően 
az első adventi gyertyát iskolánk 
három büszkesége, Erdős Ange-
lika, Rézműves Boglárka és Szat-
mári Patrik gyújtotta meg, akik a 
kistérségi angol nyelvi verseny első 
helyezését érték el, népszerűsítve 
ezzel a Dobozi Általános Iskolát.
Ezt követően Balogh Lajos Barna 
református lelkipásztor megosztot-
ta gondolatait az adventtel kapcso-
latban. Beszédében hangsúlyozta a 
szeretet és az ünnep fontosságát.

A karácsonyfa fényeit Köves 
Mihály településünk polgármestere 
kapcsolta fel. 

Zárásként az ünnepi hangulatot 
az iskolánk tanulói és tanárai meg-
hitt éneke tette még emlékezete-
sebbé, nagyon szép éneküket Zsig-
mond Károly és Komlósi György 
gitáron kísérete. 

Az est folyamán a vendégeket 
forralt borral, meleg teával, sült 
tökkel, szendviccsel és finomabbnál 
finomabb süteménnyel várták.

AZ ELSŐ GYERTYA

Az elkészült jászol Sok finomság várta az ünnepségen megjelenteket

Balogh Lajos Barna elmondta adventi gondolatait Ismét sokan az első gyertyagyújtáson

A Dobozi Hírmondó elérhetőségei:  
Tel.: 06/20 288-5862

E-mail: 
hirmondo@doboz.hu

Ínyenc falatokat fogyaszthattak el a vendégek
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STAFÉTA

Először is, szeretném megkö-
szönni Robinak, amiért átadta ne-
kem a stafétát, és írhatok magamról 
pár sort! Czifrák Attila vagyok, 26 
éves, és 7 éve Budapesten élek. Az 
általános iskolai és a középiskolai 
tanulmányaimat Gyulán végeztem 
el. A középiskola befejeztével tele 
ambícióval és elképzeléssel, felvételt 
nyertem egy budapesti főiskolára, 

ahol Turizmus-Vendéglátás szakon 
megszereztem a diplomám. Főisko-
lás tanulmányaim alatt lehetőségem 
volt több a kereskedelemben meg-
található nagymárka képviseletében 
dolgozni, ekkor még csak mellék ál-
lásként, mivel a főiskola a hét nagy 
részét lekötötte. Szeretném kiemel-
ni, hogy mennyire fontos, hogy egy 
adott ember, milyen környezetbe 
kerül munkája során. Nekem sze-
rencsém volt. Az évek alatt belefek-
tetett munka, szorgalom és tudás 
a főiskola elvégzése után beérett. 
Azt hozzá kell tenni, hogy nem a 
vendéglátás területén helyezkedtem 
el, mert a kereskedelem és az üzleti 
élet sokkal közelebb állt hozzám, 
de nagyon sok közös pont van a két 
szakma között. Lehetőségem volt 
több multinacionális vállalat kivá-
lasztási folyamatában részt venni 
és a végén megtalálni a számomra 
legmegfelelőbbet. Az idő elteltével 
folyamatosan bővültek a kapcso-
lataim és a szakmai ismeretségem. 

Jelenleg egy magyar cégnek dol-
gozom. Egészségmegőrzéssel kap-
csolatos termékeket forgalmazunk. 
Itt jelenleg területi képviselőként 
tevékenykedem. Több nagy háló-
zattal tartom a kapcsolatot, többek 
között a Media Markt központtal, 
az Auchannal és egyéb nagykeres-
kedelmi egységekkel. Terveim kö-
zött szerepel a folyamatos szakma 
fejlődés és előrelépés. Ez évben 
lehetőségem volt egy saját lakás 
vásárlására Budapesten, így teljes 
mértékben elköteleztem magam a 
jövőben. Amikor tudok, barátaim-
mal és családommal vagyok, imá-
dok utazni és felfedezni, tanulni új 
dolgokat. Remélem ezek a sorok a 
fiatal olvasók számára erőt és mo-
tivációt ad. Én a stafétát egy olyan 
barátomnak szeretném átadni, aki-
vel sok időt töltöttem Budapesten, 
ő ugyanúgy dobozi lakos volt, és ő 
is hozzá tudna járulni pár érdekes 
sorral ehhez a rovathoz, ő nem más, 
mint Szász András.

Ebben a számban 
Czifrák Attila mutatkozik be

Fekete Attila egyéni vállalkozó
Kőfaragó, gránit, márvány és 

műkőkészítő mester.

1975. július 7. napján születtem 
Gyulán. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat a Dobozi Általános Isko-
lában végeztem. Kőfaragó szakmai 
képesítésemet 1992-ben a Békés-
csabai 635. sz. Kulich Gyula Ipari 
Szakmunkásképző Intézetében 
szereztem meg. Gyakorlati ismere-
teimet Dobozon Kárnyáczki István 
egyéni vállalkozónál sajátítottam 
el, és ő szerettette meg velem ezt a 

szakmát.
1994-ben kezdtem el a vállal-

kozásomat főképpen Dobozon és 
Gyulán, de az egész ország terüle-
tén vállalunk munkákat. Telephe-
lyem Dobozon, a Zsibongó u. 44. 
szám alatt található.

A vevőkkel szemben mindig a 
minőség és a pontosság az alapvető 
szempont. Megoldhatatlan felada-
tot nem ismerünk, így a szériater-
mékek gyártásával és beépítésével 
foglalkozunk. A feliratokat és orna-
mentikákat homokfúvásos techni-
kával készítjük.

Szolgáltatásaink:
- síremlékek és kripták készíté-

se, egyedi méretekben is.
- urnasírok, urnák, urnafalak, 

emlékművek, emléktáblák készítése 
és azok tisztítása

- ornamentikák, domborművek 
CNC marása, betűk homok fúvása

- épületmunkák: kerítés és osz-
loptetők, oszlopburkolatok, lépcsők, 
párkányok, emléktáblák, díszítő 
elemek gyártása, helyszíni beépítése

- belsőépítészet: konyhapultok, 
mosdók, kandallóburkolatok, kő-
asztalok, intarziák.

Referencia munkáink Dobo-
zon:

- a cigány Holokauszt emlékmű
- az 1956-os emléktábla
- a Dobozi Közösségi Ház és 

Könyvtár emléktáblája, stb.
Munkáink precízen és rövid ha-

táridővel készülnek. Kezeink közül 
csak minőségi munka kerül ki, ezt 
ügyfeleink elégedettsége is bizo-
nyítja.

Úgy gondolom a sok éves szak-
mai múlt és tapasztalat, valamint a 
több száz elégedett ügyfél elegendő 
garancia, hogy minket válasszanak 
elképzelésük megvalósításával.

VÁLLALKOZÁSUNK TÖRTÉNETE

Bemutatkozik  Fekete Attila

A KETTŐS-KÖRÖSMENTI VADÁSZTÁRSASÁG MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEI. I.

Mi is a vadászat?
(idézet az Etikai Kódexből)
A vadászat, mint a legősibb em-

beri tevékenység egyike, az ember 
és a természet különleges kapcso-
latát jelenti.

A vadászat azon tevékenységek 
összességét jelenti, amely a vadon 
élő állatokkal való foglalatosságo-
kat összegzi, beleértve a vadgaz-
dálkodást, a vadvédelmet, az állatok 
gondozását, elejtését.  

A Kettős-Körösmenti Vadász-
társaság, 1980. május 8-án alakult 
meg tizenkettő fővel, az akkori me-
gyei pártbizottság vezetői és más 
megyei vezetők voltak az alapító ta-
gok, kiszakítva egy nagyobb, mint-
egy háromezer hektáros területet, 
az akkori erdőgazdaság DEFAG 
területéből, Póstelek, Maró, Hajlás.

Később pár fővel kiegészült a 
csapat főleg, olyan dobozi Terme-
lőszövetkezeti tagokkal, akik vala-
milyen formában tudták segíteni 
a vadásztársaságot, munkagépek, 
takarmány stb.

Ma az alapító tagokból már 
csak egy fő tagunk van.

A dobozi emberek nehezen ju-
tottak vadászati lehetőséghez, egé-
szen addig, amíg meg nem alakí-
tották 1993-ban a Petőfi bérkilövő 
vadásztársaságot, aminek az elnöke 
id. Szabó László (Karasznai Laci 
bácsi) lett, aki idős kora ellenére a 
mai napig is aktív vadász.

Ezek az emberek úgy jutottak 

vadászati lehetőséghez, hogy a me-
gye különböző vadásztársaságainál 
dolgoztak, fát ültettek, magaslese-
ket, vad etetőket építettek, stb., és 
cserébe meghívták őket vadászni.

A rendszerváltás után meg-
változott a vadászati törvény is, a 
vadászati jogot a földtulajdonosok 
kapták meg, földtulajdonon alapuló 
vadásztársaságok alakultak. Sajnos 
itt a dobozi emberek nem éltek ez-
zel a lehetőséggel.

Mivel a Kettős-Körösmenti 
Vadásztársaság akkori tagjai nem, 
vagy csak alig rendelkeztek földtu-
lajdonnal, összeházasodtak a Petőfi 
bérkilövőkkel, akik viszont rendel-
keztek azzal a földterülettel, amivel 
már társaságot lehetett alakítani.

Jelenleg a vadászterületünk 
5307 ha. A földtulajdonosoknak évi 
100 Ft/ha bérleti díjat fizetünk. 

A területünk, Békéscsaba, Bé-
kés, Sarkad, Gyula képzeletbeli 
középpontjában helyezkedik el, kö-
zépen szinte mértani pontossággal 
szeli ketté a Kettős-Körös folyó. Az 
erdősültségünk mintegy 20%-os, 
ami megyénkben igen jónak mond-
ható. A Doboz felőli területrészen 
mintegy 17 km hosszan kanyarog a 
Fekete-Körös holtága, ami igen jó 
élőhelyet biztosít, úgy az apróvad, 
mint a nagyvad számára. 

folytatás a következő számba

Dézsi Ferenc Vt. elnök

Vadászok és terítékeik

Bemutatkozik a Kettős-Körösmenti Vadásztársaság

Finom mézeskalács

Végy 25 dkg mézet és 5 dkg va-
jat, langyosítsd meg forró gőz fölött. 
Egy másik edénybe tegyél: 3 egész 
tojást, 10 dkg porcukrot, 1 evőkanál 

fahéjat, 1 kávéskanál szegfűszeget 
és 2 dkg (1 zacskó) Szalalkálit. Tur-
mixgéppel vagy kézi habverővel jól 
dolgozd össze és öntsd bele a lan-
gyos mézbe, ismét dolgozd össze! 
Kézzel gyúrjál bele 60 dkg lisztet. 
Szobahőmérsékleten pihentesd 1 
napig.

Lisztezett deszkán nyújtsd vé-
konyra (4-5 mm). Késsel vagy ki-
szúró formával készíts tetszés sze-
rint figurákat! Forró sütőben (220°) 
süsd mogyoró barnára. Alá tegyél 
alufóliát még sütés előtt. Tetejét 
felvert, egész tojással kenjed sütés 
előtt és még forrón sütés után. 

Díszítő cukormáz: 1 db tojás-
fehérjéhez szitálj annyi porcukrot, 
hogy összekavarva igen sűrű mázat 
kapjál. Rakjad kanállal nejlonzacs-
kóba, a sarkára vágjál pici lyukat. 

Írhatsz, rajzolhatsz vele a kisütött 
mézeskalácsokra. Felét színezheted 
kakaóporral.

Jó tanácsok, hogy biztos sike-
rüljön a süteményed: A tészta hoz-
závalóit mindig szitáljad (cukor, 
liszt, fűszerek). Akkor sem kell több 
lisztet keverned bele, ha lágynak ta-
lálod a friss tésztát, 24 óra múlva 
pont elég kemény lesz. Ha sütéskor 
mégis szétterülne, akkor gyúrjál 
hozzá egy marék lisztet. Sütőtől 
függően 4-5-6 percig sül. Használj 
órát, hogy biztosan ne égjen meg. 
Egy vekkeren mindig állítsd a nagy 
mutatót 12–re és csak akkor nyisd 
ki a sütő ajtaját amikor kész a tészta.

Jó munkát kívánok!

NAGYI  RECEPTJE

TÁJÉKOZTATÓ
D. Nagy Anikó pszichológusnő 

minden hónapban tart fogadónapot 
a Dobozi Gondozási Központban. 

Bármilyen gondja akad – gyermeknevelési, 
párkapcsolati stb… - vagy csak beszélgetni szeretne 

valakivel, bizalommal fordulhat felé. 
Időpont egyeztetésre 

a 06/66 286-171-es telefonszámon van lehetőség.
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 DOBOZI FOCI

 Mindhárom pontot elrabolta a 
Doboz 

Lőkösháza KSK—Dobozi SE 
1—2 (1—2)

Lőkösháza, 140 néző. V.: Za-
horán. Lőkösháza: Kurta — Dajcs, 
Balázs, Korcsok, Kovács J. (Prá-
gai), Barna A., Fekete (Balogh 
E.), Szűcs (Orsós), Szilágyi Zs., 
Susánszki, Puporka. Játékos edző: 
Domsik Tibor. Doboz: Bócsik — 
Huszár K., Balog Zs., Lukucz, 
Somogyi, Szigeti, Barcsay, Huszár 
A. (Sztojka Zs.), Kopács (Szilágyi 
T.), Szabó L. (Mészáros), Szabó 

A. Játékos edző: Barcsay Attila. 
Kemény mérkőzésen a doboziak öt 
perc alatt lőtt két góljukkal — ak-
kor még nem tudták — eldöntötték 
a három pont sorsát. G.: Korcsok a 
45., ill. Barcsay a 23., Balogh Zs. 
a 28. percben. Jó: Balázs, Dajcs, 
Barna, ill. az egész csapat.

Domsik Tibor: — Rengeteg 
kihagyott helyzet, törvényszerű 
vereség. Barcsay Attila: — Egy na-
gyon kedves edzőkolléga szavaival 
élve: „Ezt a mérkőzést pénteken 
este nyertük meg.” 

Dobozi SE—Gyomaendrődi 

FC 5—1 (1—0)
Doboz, 100 néző. V.: Sze-

lezsán. G.: Barcsay a 18., a 73., 
Mészáros a 71., Somogyi a 80., 
Szilágyi a 85., ill. Furka a 78. perc-
ben. Jó: az egész csapat, ill. Gábor, 
Mile, Furka.

Barcsay Attila: — Végig fö-
lényben játszottunk, de ezt csak 
a második félidőben tudtuk gól-
ra váltani. Jó játékvezetés. Kocsis 
Zsolt: — Elismerésem a hazai csa-
patnak! 

Kunágotai TE—Dobozi SE 
0—1 (0—1)

Kunágota, 120 néző. V.: Ko-
csondi. G.: Szigeti a 35. percben. 
Jó: Sárvári, Sóstai G., Csomós, ill. 
Bócsik, Lukucz, Szabó L., Balog 
Zs., Somogyi K., Szigeti.

Multyán Lajos: — A győzel-
met jobban akaró csapat nyerte 
meg a mérkőzést. 

Barcsay Attila: — Ismét si-
került lehozni kapott gól nélkül a 
mérkőzést, a helyzetkihasználá-
sunk viszont katasztrofális volt, így 
végig izgulnunk kellett a három 
pontért. 

Mészáros Zoltán

Mérkőzés előtti pillanat

NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENYEN

A hódmezővásárhelyi Gyarma-
ti Dezső sportuszodában rendezték 
meg a XIII. Hódmezővásárhelyi 

Szenior Nemzetközi Úszóver-
senyt 2016. november 12-13-án. 
A verseny nemzetközi, évek óta a 
környező országokból, tehát Szer-
biából, Romániából, Szlovákiából, 
de Ausztriából és Németországból 
is érkeztek úszók Hódmezővásár-
helyre a magyarokon kívül.

290 szenior úszó regisztráltatta 
magát és az összes úszásnemben 
megmérettették magukat, különbö-
ző, életkoruknak megfelelő korosz-
tályban. A tizenhat korcsoportban 
nagyjából ezer érmet osztanak ki 
ezen a versenyen.

A Szarvasi Úszósport Egyesület 
képviseletében Nagy Ida szenior 
úszónő is részt vett. 200 m vegyes 

úszásnemben indult és aranyérmes 
lett, az az első helyezést ért el.

Ida lapunknak elmondta: 
„Negyven éves koromtól rendsze-
resen, ötven éves koromtól ver-
senyszerűen úszom. Az aktivitás az 
egészségem megóvása érdekében, 
és a versenyeken elért szép eredmé-
nyek érdekében történik. A sok-sok 
elismerés és biztatás sokat segít a 
felkészülésben. A jó felkészülést az 
új Nagyszénási Parkfürdőnek is kö-
szönhetem. Hódmezővásárhelyen a 
nemzetközi szenior úszóversenyen 
hatalmas élményben volt részem.”

Gratulálunk és további szép 
eredményeket kívánunk!

Vácziné Urbanecz Annamária

Nagy Ida ismét győzőtt

ÚJ HELYEN A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata a közfoglalkoztatásban 
dolgozó munkavállalóknak a Tán-

csics utca 20. sz. alatt alakított ki 
új telephelyet. Az eddigi Kossuth 
tér 3. és 4. szám alatti gyülekező-
hellyel több probléma jelentkezett 
(gyalogos és kerékpáros közlekedés 
akadályozása, hivatali ügyfélfoga-
dás hátráltatása, stb.), melyet az 
átköltözéssel sikerült megoldani. 
A volt iskolai tanteremben raktárat, 
a szolgálati lakásban pihenő és me-
legedő helyiségeket alakítottunk ki 
a közfoglalkoztatottak lelkes közre-
működésével. Az új hely megfelelő 
környezetet biztosít a programban 
résztvevők számára. A lakosság is 
pozitívan értékelte a változást. 

A szennyvízberuházás garanci-
ális javítási munkálatai április elejé-

től kezdődtek el.
A munkálatokat két csoport-

ra osztotta a kivitelezést végző 
A-HÍD Zrt., a kisebb javítási fel-
adatokra és a burkolat helyreállí-
tási munkákra. A műszaki ellenőr 
szinte folyamatos jelenléte mellett 
a munkák november végére befe-
jeződtek. A garanciális szemlére és 
egyeztetésre december 12-én fog 
sor kerülni.

Az önkormányzati tulajdonú 
utak állapota a beruházás meg-
kezdése előtt sem volt megfelelő, 
melyen az éveken át elmaradt kar-

bantartás hiánya további romlást 
okozott. 

A beruházással nem érintett 
nyomvonalak állapotán átmeneti 
intézkedésként kátyúzással próbá-
lunk javítani. Folyamatban van az 
utak felmérése, mely alapján 2017-
ben a rendelkezésre álló forrásokból 
teljes aszfaltozásra kerül sor olyan 
utcákon, melynek burkolatát nem, 
vagy csak kismértékben érintett 
a hálózatépítés. Aszfaltozni csak 
megfelelő időjárási körülmények 
között fogunk. Kérjük a lakosság 
megértését és türelmét.

KÁTYÚZÁS

A Dobozi Hírmondó szerkesztősége arra kéri a spor-
tolókat, 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

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata 2012 májusában a Start 
mintaprogram keretében vásárolt 
„négylábú fűnyírókat”. A birkanyáj 
elhelyezése a víztorony melletti te-

rületen történt, amely számtalan 
problémát okozott. A településre 
érkezőket, átutazókat kiábrándí-
tó látvány fogadta, a környéken 
élők több bejelentést tettek a bűz 
és a rágcsálók miatt. A Start min-
taprogramok 2016. február 29-vel 
befejeződtek, így ezen állapotokat 
meg tudtuk szüntetni.

A birkaállomány egy része a 
rendezvényeken felhasználásra ke-
rült, a megmaradt egyedeket érté-
kesítettük.

A terület rendbetétele jelen-
leg folyamatban van, az elszáradt, 
kiöregedett cserjék, fák kivágásra 
kerültek. A pótlásuk és a további 
parkosítás, valamint az épület rend-
betétele tavasszal fog megtörténni.

VÍZMŰTELEP

Tájékoztató!

A téli hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a kerékpárosok és a gépjárművezetők 
nem a látási és útviszonyoknak megfelelően közlekednek. Ebben az időszakban az időjárás változása miatt a 
legtöbb problémát a csúszós út, és a romló látási viszonyok jelentik, ezért fokozott óvatossággal közlekedjünk 
gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel.

- Elengedhetetlen a járművek karbantartása. / felkészíteni a járművet a télre /
- Figyelemmel kísérni az időjárás előrejelzéseket.
- Hosszabb útra történő felkészülés. / takaró, bőséges ivóvíz, bőséges élelmiszer, 

feltöltött mobiltelefon, elegendő meleg ruházat stb. / 
- Gépjárművek esetén célszerű tele tankkal elindulni.
- A kerékpárosoknál a prizmák és a jól működő világítások, illetve a láthatósági mellény, a 

gyalogosoknál pedig a láthatósági mellény a biztonságos közlekedés alapfeltételei.
- Ha bajba kerülünk, mindig kérjünk segítséget.
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából, mert a kezdeti élénkítő hatás után csökkenti 

a fizikai teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő és ítélőképes-
séget, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

a dobozi KMB csoport
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Apróhirdetését, hirdetését leadhatja

a Polgármesteri Hivatal

13. számú irodájában.

LAPZÁRTA:  2016. december 23.

Az ügyeletes rendőr telefonszáma:
06/30 633-7224

Az ügyeletes polgárőr telefonszáma:
06/20 448-5710

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések:
Sólyom Tamás és Soós Edina kislánya Kenza
Házasságkötés:
Nem volt
Halálozás: 
Tobai Lajosné                                     Kölcsey u. 24. (1928)
Komlósi László                                  Kossuth tér 25. (1934)
Molnár István Mihályné                    Kereszt u. 1. (1960)
Szelezsán Jenő                                    Toronyi u. 28. (1956)
Ifj. Domokos Lajos                             Áchim u. 2. (1959)
Huszár Mátyás                                   Klapka u. 1. (1949)
Restye Imre                                        Damjanich u. 4. (1957)
Megyeri  Sándor                                Árpád u. 47. (1950)
Hrabovszki György                            Balázs u. 9. (1978)
Komáromi Lajosné                             Zsibongó u. 42. (1932)
Szöllősi István                                    Székely u. 8. (1932)
Metz Ferenc                                       Bercsényi u. 7. (1954)
Váradi Ferencné                                  József A. u. 35. (1922)

APRÓHIRDETÉSEK
Halvásár Fekete Attilánál (Pini), csak elő-
jegyzésre 2016. december 18-ig. Tel.: 06/30 
283-3760

Asztal sparhelt eladó Érd.: 06/70 612-0965

Luc- és ezüstfenyő kapható! Doboz,  
Kinizsi u. 10.  Tel.: 06/20 991-9000

Építési telek eladó Doboz, Balázs u. 6. 
Érd.: 06/20 362-0514

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal teli szívvel köszönjük meg mindazoknak, 
akik  szeretett férjem, édesapánk 

Szelezsán Jenő 
temetésén megjelentek, virágot, koszorút hoztak 

és könnyeket ejtettek!
a gyászoló család

Külön megköszönjük munkahelyünknek a Dobozi Polgármesteri 
Hivatal vezetőségének és a Képviselő-testület tagjainak irántunk 

tanúsított együttérzésüket!
Szelezsánné Csapó Mária 

és Szelezsán Katalin

AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE:

2016. december 15-16-án
(csütörtök-péntek)

7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
Pótbefizetés: 

2017. január 06-án 
A POLGÁRMESTERI

HIVATAL
B épület 7-8-as számú irodájában.

Kérjük a fizetési napok
pontos betartását!

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

Domokos Lajos
 élt 57. évet

temetésén megjelentek,  
sírjára virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban enyhíteni igyekeztek

a gyászoló család.

 
Felhívás emlőszűrésre! 

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit 
követően a második leggyakoribb halálok. 
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre 
kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves 
korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  
tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan 
megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor 
lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a 
meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel 
időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet 
mindenki vigye magával. 
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is. 
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti 
életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is 
igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi 
stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz 
forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák 
többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy 
megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket 
megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak 
orvoshoz. 
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, 
a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak 
szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért 
nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget. 

 
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken 

Önmagáért, családjáért.  

ÜNNEPELJÜNK       EGYÜTT!

Doboz Nagyközség Önkormányzata tisztelettel és szeretet-
tel meghívja a DOBOZI ADVENT zárórendezvényére, 

a KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE!
A rendezvény ideje:  2016. december 18.

PROGRAM:
16.00 óra

A negyedik adventi gyertya meggyújtása
Helyszín: Dobozi Általános Iskola

17.00 óra
A vendégeket köszönti:
Balogh Lajos Barna

református lelkész
Ünnepi köszöntőt mond:

Köves Mihály
polgármester

Betlehemes játék a Dobozi Általános Iskola 
8. osztályos  tanulóinak közreműködésével.

Helyszín: Dobozi református templom

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az orvosi ügyelet telefonszámai
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 
telefonszáma:

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. 
Tel.: 06/66 463-004
Gyermek ügyelet: 

Pándy Kálmán Kórház 
Gyermekosztály

Gyula, Kárpát u. 11. 
Tel.: 06/66 463-633

Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Dobozi Ügysegédje 
minden hétfőn és szerdán 

8 órától 1145 óráig tart 
ügyfélfogadást a 

Dobozi Polgármesteri Hivatalban!
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Első nagyobb rendezvényünk 
ebben a hónapban a ki-mit-tud 

volt. Igen színes programot lát-
hattunk. Volt, aki énekelt, táncolt, 

verset mondott, és még paródiát 
is hallhattunk. Míg a zsűri dön-
tött a helyezésekről, addig minden 
kedves résztvevőt és nézőt finom 
süteménnyel kínáltak a dolgozók. 
Előadók: Szűcs Lajosné, Nagy 
Sándorné, Lipták Istvánné, Csor-
dás Istvánné, Tóth Jánosné, Nagy 
Istvánné, Molnár Rozália, Szűcs 
Lászlóné, Mocsonoky Pálné. Kö-
szönjük nekik a színvonalas előa-
dást.

Következő nagyobb esemé-
nyünk a sütemény parti volt. No-
vemberben rengeteg ünnepeltünk 
volt, így roskadtak az asztalok a 
finom süteményektől. Időseink 
sokféle édes és sós finomságokat, 
valamint gyógynövényekből készült 
szörpöt kóstolhattak.

Igazán különlegesnek mond-
ható ez a hónap. Az Idősek Klubja 
és a dolgozók egyaránt bajuszt öl-

töttek a november hónap jegyében. 
Ezzel is felhívva a figyelmet a férfi-
ak küzdelmére a prosztatarák ellen. 
Ez egy nemzetközi mozgalom, 
amelynek célja, hogy tájékoztassa 

a nyilvánosságot az egészségről és 
a betegségekről, elsősorban azokról, 
amelyek a férfiakat veszélyeztetik.

Kovalovszki Mariann

NOVEMBERI HÍREK A DOBOZI GONDOZÁSI KÖZPONTBÓL

Az Idősek Klubja és a dolgozók egyaránt bajuszt öltöttek

Szűcs Lajosné, Nagy Sándorné, Lipták Istvánné, Csordás Istvánné, Tóth Já-
nosné, Nagy Istvánné, Molnár Rozália, Szűcs Lászlóné, Mocsonoky Pálné

Megtartottuk az évzáró ebé-
det a Kornélia Étterem nagy-
termében.  A randezvényünket 
megtisztelte jelenlétével Kovács 
Ágnes a Békés Megyei Mozgás-
korlátozottak elnöke, aki egyben a 
MEOSZ Országos elnöke is. El-
fogadta meghívásunkat Köves Mi-
hály Doboz polgármestere is, va-
lamint a Képviselő-testület tagjai.  
Vantara György a helyi szervezet 
vezetője értékelte az elmúlt eszten-
dő munkáját, majd Kovács Ágnes 
elnökasszony köszöntötte a jelenlé-
vőket. Ezek után Köves Mihály pol-
gármester úr értékelte a munkánkat. 
A finom ebéd után a zene és a tánc 

került előtérbe. Értékes tombola-
tárgyak kerültek sorsolásra, melye-
ket vendégeink örömmel fogadtak. 
Vidám hangulatban ért véget záró 
ünnepségünk. Ezúton szeretném 
megköszönni a Polgármesteri Hi-
vatal éves támogatását, valamint 
azoknak a munkáját, akik egész év-
ben segítettek, támogattak minket. 
Köszönjük a tombolatárgyakat! 
 
      Támogatóink:

Békéscsabai Zlavszki Rétes-
bolt, Papp Cukrászda Czere Imre, 
Sarkadi Zöldséges, Varga Tápbolt, 
TESCO, Békési Mihály, Bodor 
Porta, Attila Gazdabolt, Gyógy-

szertár, Esztike Lángos, Marika 
Virágbolt, Kelemen Balázs, Gu-
mihangya Bisztró, 100 Ft-os Bolt, 
Libás Tanya, Fornetti Bolt, Köves 
Mihály polgármester, Váradi Má-
ria, Puju János, Szabó László, ME-
DÉZS Bt., Gondozási Központ, 
Lizi Virágbolt, CBA, tagjaink és 
vendégeink is hoztak tombolatár-
gyakat.

Végül valamennyi dobozi la-
kosnak kívánok békés boldog ka-
rácsonyt, és eredményekben gazdag 
boldog új évet.

Vantara György
helyi csop. vezető

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉVZÁRÓ EBÉDJE

A mozgáskorlátozottak évzáró ebédet tartottak

A dobozi értéktárba felvett ér-
tékek bemutatását a természeti ér-
tékekkel folytatjuk: tavak, fák, kas-
télypark.

Ha Dobozt Békéscsaba, illetve 
Gyula felől a közúton közelítjük 
meg, a Kettős-Körös hídján átha-
ladva két bányagödör tárul sze-
münk elé a Tuskós- és a Digó-tó. 
A Tuskós-tó medre eredetileg 
kubikgödör volt, majd beültették 
nyárfákkal. Az 1970-es évek ele-
jén a tartós vízborítás után a nyár-
fák kiszáradtak, s egyik télen a jég 
szintje felett kivágták. 

A tavakat többnyire sekély víz-
ben álló nádas borítja, nagyobb, 
összefüggő keskenylevelű gyékény 

állomány közt szórványban a mo-
csári nőszirom is megtalálható. A 
vízközeli és vízi élőhelyeken gya-
koriak a vízi ászkák, szitakötők, az 
ágas csápú rákok, evezőlábú rákok, 
csíkbogarak és csiborok, csípőszú-
nyogok és árvaszúnyogok, orvosi 
piócák. Az állandó vízállásnak kö-
szönhetően béka, gőtefajok, für-
ge gyíkok, vízisiklók és a mocsári 
teknősök is megtalálhatók. A no-
vemberi értéktár bizottsági ülésen a 
legifjabb tavunk, a Sapi-Horgásztó 
is bekerült az értékek közé.

A volt kastély mögött a Holt- 
Fekete-Körös ágától körülölelve 
3,7 hektáros kastélypark fekszik, 

melyet az 1880-as években alakí-
tottak ki a Wenckheimek, angol 
stílusban. Jellemző fái: kocsányos 
tölgyek, platánfák, hársak, vadgesz-
tenyék, páfrányfenyő és erdei fe-
nyő facsoportok. A park 1979 óta 
természetvédelmi terület, több 
százévesnél is idősebb gyönyörű fa 
látható. A ligetes angolparkban ta-
láljuk a családi mauzóleumot és a 
kápolnát is. 

Több faritkaság is bekerült az 
értéktárba. Sámson vára közelé-
ben állt, most már csak fekszik egy 
hatalmas és nagyon öreg kiszáradt 
kocsányos tölgyfa, a Képes-fa. Kora 
közelebb van a 300 évhez, mint a 

200-hoz. A kéreg nélküli törzsön 
rengeteg rajzolat található, melyek  
a rovarok járatai voltak. Nevének 
eredetére több magyarázat is van. 
A hagyomány szerint az egyik 
Wenckheim grófot egy sebesült 
vadkan támadott meg, de két ku-
tyája megmentette, amelyek közül 
az egyik bele is pusztult a küzde-
lembe. A gróf kedvenc kutyája kép-
mását e nagy tölgyfába belefarag-
tatta, amely az idők múlása során 
beforrt, és szabálytalan rajzolatot 
hagyott a fatörzsön, ezért a „Ké-

pes-fa” elnevezés. A legvalószínűbb, 
hogy régebben egy szentkép volt a 
fán, melyet a grófi család valamelyik 
tagja helyezett ott el. 

A kipusztulással veszélyeztett 
fafajok közt tartjuk számon a vad-
körtefákat, népies nevén  a vac-
korfákat, melynek egy igen szép 
példánya található a Dobozi út bal 
oldalán, a Kettős-Körös híd előtt. 
Közel kétszáz éves, 15-16 méteres 
magasságával méltóságteljesen áll 
az út szélén, igazi pompája virág-
záskor látható.

Kastély park (liget)Tuskós tó

ÉRTÉKTÁR

Vadkörte fa Képes fa


