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√ Benyújtott településfejlesztési pályázataink
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Központból
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√ Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél 

√ Összefogás a gyógyulásért 

IX. DOBOZI MÉZES FESZTIVÁL

2016. július 9-10-én, immáron 
kilencedik alkalommal rendezték 
meg a Dobozi Mézes Fesztivált, 
csodálatos természeti környezet-
ben, a dobozi Kastélyparkban.  
A rendezvény témáját a település 
történelmi múltjában gyökerező 
foglalkozás ihlette. Az első, Doboz-
hoz köthető írásos emlék 1075-ből 
származik, abból kiderül, hogy több 
méhész család is tevékenykedett a 
településen.

A kétnapos fesztivál nyitó prog-
ramját, a VII. Dobozi Fogathajtó 
Versenyt Köves Mihály Doboz pol-
gármestere nyitotta meg, hangsú-
lyozta: „Egy bölcs mondás szerint: 
„Ne azt keressétek, ami széthúz és 
megoszt benneteket, hanem azt, 
ami összeköt!” Összeköt bennün-
ket a sport szeretete, a kultúránk 
különbözősége, az értékeink tiszte-
lete, és a közösség. A mi falunk így 
gondolkodik. Ezért sikerül évente 

megrendezni Doboz legnagyobb 
közösségi ünnepét, a kétnapos fesz-
tivált. Sok színes program várja a 
szórakozni, kikapcsolódni vágyókat. 
Ez a fesztivál kiválóan alkalmas 
arra, hogy bemutassuk értékeinket, 
szokásainkat, gasztronómiánkat, 
táncainkat, nótáinkat. Szóljon ez a 
két nap a békességről, a vidámság-
ról, a sportról, a közös munka ered-
ményéről.„

Dr. Kovács József településünk 
országgyűlési képviselője köszöntő-
jében elhangzott: ”A Dobozi Mézes 
Fesztiválnak jelentős hagyomány- 
megtartó ereje van, melynek átadá-
sa, tolmácsolása a fiatalabb nemze-
dék felé kiemelten fontos feladat: 
„óvni, ápolni, őrizni, továbbadni.   
A másik nagy hangsúlyt kapott 
része ennek a két napnak VII. 
Dobozi Fogathajtó Emlékverseny. 
Meg kell említenem, Wenckheim 
Rudolf gróf a XIX. század közepén 
európai hírű versenyistállóinak állít 
emléket. Gratulált a szervezőknek a 
színvonalas fesztivál megszervezé-
séért és lebonyolításáért.”

Folytatás a 3. oldalon

A fesztivált Köves Mihály polgármester nyitotta meg

Doboz-Szanazugban rendezték 
meg 2016. július 21. és 31. között 
a XX. Állami Gondoskodásban Élő 
Fiatalok Országos Találkozóját. A 
Szeged-Csanádi Egyházmegye ál-
tal fenntartott Szent Ágota Gyer-
mekvédelmi Szolgáltató módszer-
tani intézményével közösen szer-
vezett táborba csaknem minden 
megyéből érkeztek család nélkül 
élő gyermekek. A kerek évfordulót 
minden eddiginél többen, összesen 
ezer fővel ünnepelte az alapítvány. 
Közel 700 családból kiemelt gyer-
mek és fiatal, 250 önkéntes, 50 se-
gítő, összesen mintegy ezer fő vett 
részt a tíz napos rendezvényen.

Az ÁGOTA Alapítvány igazi 
önfeledt nyári táboroztatásról gon-

doskodott idén is. Az alapítvány 
segítői alapköre több száz prog-
rammal készült a tíznapos találko-
zóra. A legnagyobbak között van a 
Roma est, az ÁGOTA Bál, a Toldi 
verseny, a Ki Mit Tud, a Szépség-
verseny, de voltak játékos és sport-
vetélkedők, futball-, asztalitenisz-, 
csocsóbajnokság, valamint kézmű-
ves- és készségfejlesztő foglalkozá-
sok, koncertek és strand, komman-
dósbemutató és lovasprogramok, 
tűzijáték és tűzoltóautón érkező 
nyári mikulás stb. A programokat 
úgy állították össze, hogy minél 
több élménnyel gazdagodjanak a 
fiatalok. A szervezők elmondták, 
hogy a cél minden esetben ugyan-
az: megtapasztaltatni a táborozók-

kal, hogy a korábbi életük során 
tapasztalt nehézségeik ellenére, ér-
demeiktől függetlenül, elfogadható 
és szeretetreméltó emberek.

Az ünnepélyes megnyitót jú-
nius 25-én rendezték meg, ahol 
az ÁGOTA Alapítvány alapítója, 
Kothencz János fogadta és üdvö-
zölte a tábornyitóra érkezőket.

A 20. évforduló alkalmából so-
kan jöttek ünnepelni. A táborla-
kókat személyesen is köszöntötte 
dr. Trócsányi László igazságügyi 
miniszter. Beszédében arra bíztatta 
a jelenlévő fiatalokat, hogy legyen 
önbizalmuk, de a megszerzéséhez 
tudásra, kitartó tanulásra van szük-
ség.

Dr. Lengyel Györgyi, az EMMI 
közigazgatási államtitkár a beszé-
dében a szolgáló, önzetlen szeretet 
jelentőségéről szólt. 

Czibere Károly, az EMMI szo-
ciális ügyekért és társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkár a 
fiatalok mindennapjaikban vívott 
küzdelmeikről beszélt.

Fülöp Attila az EMMI nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős helyettes államtitkár 
azt közölte a táborozókkal, hogy 
erős akarattal és hittel sok mindent 
el lehet érni, ennek bizonyítéka az 
ÁGOTA tábor is. 

Folytatás a 2. oldalon

JUBILEUMI ÁGOTA TÁBOR

Dr. Trócsányi László miniszter is támogatta a gyerekeket

2016. június 5-én a Dobozi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
Roma Kulturális Napot rendezett 
a dobozi sportpályán. A programot, 
Sztojka Tibor a Dobozi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke nyitotta meg, ezt követően Do-
boz polgármestere Köves Mihály, 
végezetül pedig dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő, a rendez-
vény fővédnöke mondott köszön-
tőt.

A hagyományos cigány ételek 
elkészítése közben különböző prog-
ramok színesítették a rendezvényt. 
Elsők között a Dobozi Népdal-
kör előadását hallgathatta meg 
a közönség, majd a néptánco-
sok varázsolták el a nézőket ha-
gyományőrző táncukkal, melyet 
Sziromi Katalin tanított be. 
Az előadás után a Sztojka Ti-

borné által vezetett Romkelepen 
tánccsoport mutathatta be műso-
rát, akik vérpezsdítő cigány tánc-
cal hozták tűzbe a közönséget.  
Fekete Zoltán és Balog István 
magyar és cigány dalokat éne-
keltek, később a hagyományőr-
ző együttes fellépése következett. 
Színpadra lépett ifj. Sztoj-
ka Tibor is, akit Sztojka Attila 
és Sztojka Tibor kísért, az ér-
zelemdús tánczenei előadása 
szórakoztatta a résztvevőket. 
A Fekete Gyémántok hagyo-
mányőrző együttes szintén zenélt a 
közönségnek. Műsoruk dinamikus, 
a közönséget magával ragadó, zenei 
produkció volt. Az egyre fokozot-
tabb hangulat, s az egyre több tán-
coló ember mind nagyobb nézőtö-
meget vonzott maga köré.

Folytatás a 2. oldalon

ROMA NAP

Balog István magyar és cigány dalokat énekelt 

A háttérben hagyományos cigány ételek készültek
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A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
Doboz Nagyközség Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a 
választási eljárásról szóló törvénynek megfelelően felülvizsgálta Doboz 
nagyközség közigazgatási területén működő szavazókörök számát, 
sorszámát, területi beosztását, valamint címét, megállapította, hogy az 
5. számú szavazóhelyiséget biztosító ingatlan elidegenítésre került, ezért 
a szavazókört a Doboz, Zsibongó u. 51. szám alól áthelyezik a Doboz, 
Táncsics u. 20. szám alá.
A későbbiekben minden választópolgárt értesítünk arról, hogy melyik 
szavazókörben adhatja le a szavazatát.

HVI vezetője

Folytatás az 1. oldalról
Gajda Róbert a Békés Megyei 

Kormányhivatalt vezető  kormány-
megbízottja örömét fejezte ki, hogy 
ismét Doboz-Szanazugban rende-
zik az ÁGOTA tábort, úgy gon-
dolja, hogy megbízható helye lehet 
akár a 21. tábornak is. Elmondta, 
hogy jövőre önkéntesként szeretne 
részt venni az eseményen, akár több 
napot is szívesen itt töltene. 

Dr. Kovács József Doboz or-
szággyűlési képviselője felajánlotta 
a jövő évi tábor helyszínét, majd 
utalt Tolnai Péter Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének al-
elnökére, aki hat örökbefogadott 
gyermeket nevel. Megköszönte 
Doboz polgármesterének a tábor 
lebonyolításához nyújtott segítsé-
gét.

„Az embereket szeretve lehet 
jobbá tenni” hangsúlyozta Juhász 
Tünde Csongrád Megyei kormány-
megbízott. 

Dr. Tarnai Richárd Pest Megyei 
kormánymegbízott megnyitójában 
a jóság felfedezéséről beszélt.

Köves Mihály, településünk 
polgármestere is köszöntötte a tá-
borozókat, beszédében elhangzott: 
”Nagy megtiszteltetés települé-
sünknek, hogy ennyi vendéget kö-
szönthetek. Doboz-Szanazugban 
egyszerre nem táborozott ilyen sok 
mosolygós, jó kedvű gyermek. Ez 
nagy öröm számomra. A 20. jubi-
leumi ÁGOTA tábor sikeres le-
bonyolításához minden segítséget 
igyekeztünk megadni, mert nagyon 
fontos, hogy aki ellátogat Dobozra, 
Doboz-Szanazugba, sok és jó él-

ménnyel legyen gazdagabb és úgy 
érezze, hogy ide vissza kell jönni.  
Kívánom minden táborlakónak, 
hogy érezze jól magát Doboz-Sza-
nazugban, jó emlékekkel térjen 
haza és látogasson vissza hozzánk.”

Dr. Kiss-Rigó László, a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye püs-
pöke megköszönte a támogatók 
segítségét. Kívánta a fiataloknak, 
hogy minél több élménnyel gazda-
godjanak a táborban.

Kothencz János visszatekintett 
az elmúlt 20 évre. Az alapító el-
mondta, hogy az elmúlt évtizedek 
alatt a családból kiemelt gyerekek-
től tanultak a legtöbbet. “Az igazi 
csodák emberi szívből születnek” – 
idézte Pascal szavait. 

Az alapítvány Magyarország 
összes megyéjében támogat gyer-
mekotthonokat, árva és családból 
kiemelt gyermekeket, veszélyez-
tetett fiatalokat, csaknem 10 ezer 
főt. Az ÁGOTA alapítója és az 
országos találkozó vezetője maga is 
állami gondoskodásban nőtt fel. Az 
ő munkásságán felbuzdulva napja-
inkban már több száz karitatív ön-
kéntese van az alapítványnak, akik 
az idei rendezvényen is tíz napon 
keresztül önkéntesként segítenek 
és vigyáznak a gyermekekre. Sze-
retnék, ha a gyerekek azt éreznék, 
hogy érdemeiktől függetlenül elfo-
gadják és szeretik őket.

Vácziné Urbanecz Annamária

JUBILEUMI ÁGOTA TÁBOR

Közel 1000 fő vett részt a táborban

A Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016. július 11-én tartotta soros 
testületi ülését, ahol Sztojka Tibor 
elnök tájékoztatta a testület tag-
jait a két ülés között történtekről. 
2016. június 8-án megtör-
tént a feladatalapú támoga-
tás beszámolójának elküldése. 
A Dél – alföldi Wellness Egyesület 
tagja, felkereste a nemzetiségi ön-
kormányzatot, hogy a „Védőháló a 
családokért” című felhíváshoz kérje 
a Dobozi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat támogató nyilatkozatát 
és az együttműködési megállapodás 
létrejöttét.

A Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a Roma Kulturális Napról 
szóló szakmai beszámolót.

A Képviselő-testület hátrányos 

helyzetű cigány gyermekek 1 na-
pos kirándulást szervez Gyopárosra 
2016. július 21-én. A kiránduláson 
résztvevők létszáma legfeljebb 60 
fő.

A Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete hátrányos hely-
zetű cigány gyermekeknek augusz-
tus 1-től – 7-ig nemzetiségi, népis-
mereti, művészeti, hagyományőrző 
és olvasótábort szervez, melyet pá-
lyázat útján nyert el az önkormány-
zat. A táborban állandó résztvevők 
száma 18 fő, valamint az előadók, 
segítők. A tábor helye: Doboz-Sza-
nazug, Húskombinát üdülője.

A testület a Dobozi Általános 
Iskola elsőtől negyedik osztályát 
kezdő cigány gyermekek részére az 
esélyegyenlőség biztosítása és a ta-
nulmányi versenyre való felkészülés 
elősegítésére 2500 Ft/fő értékű tan-

szercsomagot biztosít.
A Dobozi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2016. augusztus 02-án megtartás-
ra kerülő cigány holokauszt emlék 
napon a dobozi temetőben elkészí-
tett emléksírnál való megemlékezés 
és az utána következő ünnepség le-
bonyolítására a nemzetiségi önkor-
mányzat költségvetésének terhére 
50.000 Ft összeget biztosít.

Sztojka Tibor elnök bejelentet-
te, hogy a nemzetiségi önkormány-
zat részt vett július 10-én a Dobo-
zon megrendezésre került Mézes 
Fesztiválon. 
A fesztiválon főzésre nevezett be az 
önkormányzat. 
Sertéspörkölt ezt főzték, melynek a 
költsége a nemzetiségi önkormány-
zat költségvetésének terhére 20.000 
Ft volt.

A DOBOZI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) ke-
retein belül 5 pályázatot nyújtott be 
Doboz Nagyközség Önkormány-
zata.

A foglalkoztatás és az életminő-
ség javítása, családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével kapcsola-
tos felhívásra két projektet készí-
tettünk el. Az egyik a Mesekert 
Óvoda telephelyeinek egyesítése, 
a Bajcsy-Zsilinszky utcai felújított 
óvodai épület melletti telekre, egy 
új, korszerű óvodát építenénk, mely 
energiahatékony, korszerű környe-
zetet biztosít az óvodások és az ott 
dolgozók számára. A teljes beruhá-
zás költsége 300.000.000,- Ft. A 
másik projekt a bölcsődei ellátást 
érinti. A Kossuth téren a Polgár-
mesteri Hivatallal szemben lévő fü-
ves területre terveztünk egy 30 fős 
bölcsődét. A projekt összköltsége 
300.000.000,- Ft.

Az egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése című 
kiírásra benyújtott pályázatunk az 
Egészségház felújítását, fűtéskor-
szerűsítését és az ellátáshoz kap-
csolódó új eszközök beszerzését 
tartalmazza. A teljes beruházás 
összköltsége 60.000.000,- Ft.

Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése című 
kiíráshoz kapcsolódó projektünk a 
Dobozi Gondozási Központ épü-
letének felújítása. Nyertes pályázat 

során az épület tetőterét beépíte-
nénk, új irodákat alakítanánk ki, 
felújítanánk a fűtési rendszert, nyí-
lászáró cserével és külső hőszigete-
léssel javítanánk az energiafelhasz-
nálás hatékonyságát. A beruházás 
teljes költsége 150.000.000,- Ft.

Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése című kiírásra 
benyújtott pályázatunk a Dobozi 
Általános Iskola fűtéskorszerűsí-
tését tartalmazza. Nyertes pályázat 
esetén felújítanánk a lámpateste-
ket, a fűtési rendszert, nyílászáró 
cserével és külső hőszigeteléssel 
javítanánk az épület energiafel-
használásának hatékonyságát, meg-
őrizve az eredeti homlokzati jel-
lemzőket. A beruházás összköltsége 
400.000.000,- Ft.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete elkö-
telezett a település fejlesztése tekin-
tetében. A legnagyobb hangsúlyt az 
energiahatékonysági beruházások 
kapják, mely minden projektet 
érint. Célunk, hogy a következő 
generációt korszerű körülményeket 
biztosító intézményekben nevel-
hessék a szakemberek, és a szociá-
lis, valamint az egészségügyi ellátás 
magasabb színvonalú feltételek kö-
zött legyen biztosítva. Bízunk ab-
ban, hogy a pályázataink fontossá-
gát, jelentőségét és szükségességét a 
döntéshozók elismerik az elbírálás 
során.

Szatmáriné Nagy Emese

BENYÚJTOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAINK

Folytatás az 1. oldalról
A főzést több személy vál-

lalta, akik hagyományos ci-
gány ételeket készítettek el. 

A menü marhapörkölt (Balog Ist-
ván), toroskáposzta, őzpörkölt, 
lecsósan elkészített sertéspörkölt 
(Czinanó János), cigány-csorbale-

ves (Molnárné dr. Tarkovács Már-
ta), sertéspörkölt (Köteles István), 
babgulyás füstölt hússal (Lévai Al-
bert) volt. A rendezvényen szabad-
szedés volt, az emberek megkóstol-
hatták a különböző ételeket, amit a 
szakácsok főztek. 

A rendezvényen résztve-
vők táncolhattak, énekelhettek, 
beszélgethettek, jól érezhették 
magukat. Még a rossz idő sem 
akadályozta meg a mulatni 
vágyókat. 

A jövőben is szeretnének ha-
sonló rendezvényt tartani, mert a 
dobozi emberek várják, hogy az 
egész éves feszültséget kiengedhes-
sék magukból.

Vácziné Urbanecz Annamária

Romkelepen táncegyüttes 

ROMA NAP
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Folytatás az 1. oldalról
A Sarkadi Lovasklub által szer-

vezett és megvalósított fogathajtó 
versenyre a megye több pontjáról, 
valamint Romániából is érkeztek 
versenyzők. Mint minden évben, 
idén is nagyon színvonalas progra-
mot láthattunk. Köszönjük a Váczi 
családnak és ifj. Zsigmond Károly-
nak a szervezést és a közreműkö-
dést!

A verseny ünnepélyes ered-
ményhirdetése után színes színpadi 
műsorok szórakoztatták a Kastély-
parkba látogatókat.

Kalán Judit, a zenei tehetségku-
tatókból is ismert énekesnő színes 
repertoárját láthattuk.

Ezután a sarkadi Didance tán-
cosai ugyancsak kellemes perceket 
szereztek a nyári forróságban.

A délután sztárvendége a MC 
Hawer és Tekknő magyar, mulatós 
popzenét játszó együttes volt.
Zenéjük jellemzően mulatós sláge-
rekből áll, amiket azonban a mo-
dern slágerekkel, a techno stílussal 
kevertek. A dobozi közönség szá-
mára igazi szórakoztató program 
volt.

Az első nap jókedve és hangula-
ta vasárnapra is átterjedt.

A sok vetélkedő már délelőtt 
kezdetét vette. A Kastélyparkba lá-
togatók íjászkodhattak, sakkozhat-
tak, totót tölthettek ki, amely felö-
lelte településünk múltját és jelenét. 
A gyerekek részt vehettek horgász, 
rajz és kifestő versenyen, valamint 

Meseország Hétpróbáján, ahol népi 
játékokat próbálhattak ki. 

A Holt-Körös partján har-
minchárom benevezett csapat izga-
tottan készülődött a főzőversenyre. 
A társaságok lázasan serénykedtek 
a bográcsok körül, díszítették aszta-
laikat, amit a zsűri külön is díjazott. 
A bíráknak három kategóriában 
(sertéspörkölt, birkapörkölt, és mé-
zes ételek) kellett döntést hozniuk. 
Figyelembe vették az elkészült éte-
lek ízét, illatát, állagát és színét is. A 
zsűri elnöke Prohászka Béla mes-
terszakács volt.

A szokásokhoz híven idén is 
keresték Doboz legfinomabb mézes 
süteményét. A sok finomság nehéz 
helyzetbe hozta a zsűrit.

A délután folyamán bemuta-
tásra került a helyi értéktár. A ki-
látogató vendégek különféle saj-
tokat, mézes pálinkát, mézes bort 
és mézes bodzaitalt kóstolhattak a 
hűvösben felállított sátrakban.

A számos program mellett a 
legtöbb látogatót a színpadi műso-
rok csalogatták ki. Az első produk-
ció a néptánc csoport bemutatója 
volt, őket követték az aerobikosok, 
akik egy mozgalmas előadással ké-
szültek Sziromi Katalin vezetésé-
vel. Ezután a Romkelepen pörgős 
fellépését láthattuk. Felkészítőjük 
Sztojka Tiborné. A déli forró-
ságban a Nótaszó című műsort, 
majd a Dobozi Népdalkör előa-
dását tekinthette meg a közönség. 
A békéscsabai Zumbarátok után 

Domokos Adrián énekes produk-
cióval szórakoztatta a közönséget. 
A következő fellépő a Berill törzsi 
hastánc csoport volt, akik táncuk-
kal elkápráztatták a közönséget. 
Majd a Békéscsabai Lakótelepi SE 
Taekwon-dosai léptek a színpadra. 
A sportolók formagyakorlatokat és 
küzdőmozdulatokat mutattak be.

A sztárvendégek megérkezése 
előtt kiosztásra került valamennyi 
ajándékcsomag azok között, akik a 
nap folyamán a versenyeken meg-
mérettették magukat. A csomagok-
ban a méz és a mézes finomságok 
kapták a főszerepet. A főzőverseny-
nél különdíjakat is kiosztottak. Dí-
jazták a legbarátságosabb, legjóked-
vűbb és a legösszetartóbb csapatot 
is.

A nap zárásaként településünk 
polgármestere, Köves Mihály mon-

dott beszédet. Az estét a 3+2 együt-
tes fergeteges hangulatú előadása 
koronázta meg. Fantasztikus mű-
sorukkal sokakat táncra perdítettek. 

A kétnapos rendezvény befeje-
zéseként a labdarúgás szerelmesei 
kivetítőn nézhették az EB döntőt 
és szurkolhattak kedvenc csapatuk-
nak.

Tisztelettel megköszön-
jük a támogatást mindenki-
nek, aki bármilyen módon 
hozzájárult a rendezvényünk sike-
réhez, színvonalasabbá tételéhez. 
Köszönjük a közreműködést és 
a segítséget a Képviselő-testület 
tagjainak, igazán példamutató ösz-
szefogásról tettek tanúbizonyságot, 
melynek eredménye látható volt a 
rendezvényen.

Köszönjük a főzőversenyen 
résztvevő csapatoknak a finom éte-

leket, nélkülük sokkal szegényebb 
lett volna a rendezvény, hiszen a 
finom ételeket csakis nekik köszön-
hetjük. A leányoknak, háziasszo-
nyoknak a finomabbnál finomabb 
süteményeket, melyekkel nagy mér-
tékben emelték a színvonalat. Az 
ételek minőségével, mennyiségével, 
kiszolgálásával mindenki meg volt 
elégedve, csak dicséretet és elége-
dettséget hallottunk mindenkitől. 
Nem utolsó sorban minden szerve-
zőnek és közreműködőnek köszön-
jük a munkáját. 

A saját tapasztalatunk és az ed-
digi visszajelzések alapján megálla-
píthatjuk, hogy egy eredményes és 
színvonalas rendezvényt tudhatunk 
magunk mögött.

Dobrotka Csilla 

Balogh Ferenc-vállalkozó, Balogh Kft. (CBA), Bálint Ger-
gő-méhész, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békés 

Megyei Vöröskereszt Dobozi Szervezete, Dobozi Népművé-
szeti Egyesület, Dobozi Polgárőr Egyesület, Dobozi Szaba-
didős és Mozgáskultúra Közhasznú Sportegyesület, Dobozi 

Tömeg-és Versenysport Egyesület, Dobozi Varázskezek 
Köre , Dobozi Nefelejcs Hímző Szakkör, Ektor Sütőipari 
és Szolgáltató Bt., Földesi Zoltán-méhész, Gumihangya 
Bisztró és Falatozó, Helyi Körzeti Megbízottak, Köves 

Mihály polgármester, Molnár István-Libás tanya, Molnár-
né dr. Tarkovács Márta jegyző, Napocska Bolt és Eperke 

Zöldség-Gyümölcs Üzlet, Nyul Zoltán-méhész, OTP Bank, 
Petőfi Horgászegyesület, Sarkadi Lovasklub, Selypes Gyu-

la-méhész, Szűcs László, Torony Rádió, 
Vágner Sándor-méhész

A MÉZES FESZTIVÁL TÁMOGATÓI

A dobozi Kónya Károly idén is részt vett a fogathajtó versenyen A sarkadi Didance táncosai Szombati sztárvendég a MC Hawer és Tekknő

A kicsiknek az ugrálóvár volt a legkedvesebb A Berill törzsi hastánc csoport A főzőverseny zsűrizése

A főzőverseny díjazottjai

Fergeteges 3+2 koncert Ismét sokan kilátogattak a Mézes Fesztiválra

IX. DOBOZI MÉZES FESZTIVÁL



Az elmúlt hónapban Füzes-
gyarmat adott otthont a Békés 
Megyei Mozgáskorlátozottak ta-
lálkozójának. Sajnos az időjárás 

nem fogadott a kegyeibe, de így is 
a jókedv került előnybe. Nem jelen-
tett problémát az, hogy esett az eső 
ugyanis a medencéből csak a fejünk 

látszódott ki. A mi csapatunk volt 
a legkitartóbb, mert mi hagytuk el 
utoljára a fürdő területét. Követ-
kező programunk a Makói Hagy-
matikum látogatása lesz augusztus 
18-án. Reméljük, az időjárás kegyes 
lesz hozzánk és nem gátolja semmi 
a fürdőzést. Jelentkezni lehet min-
den hétfőn a Gondozási Központ-
ban délelőtt 9 órától 11 óráig sze-
mélyesen, illetve a 06/70 321-8283 
telefonszámon. Kérem, hogy akik 
még nem rendezték a tagdíjat, azok 
tegyék meg. A szeptemberre ter-
vezett program Cserkeszőlő, Haj-
dúszoboszló vagy más fürdőhely 
megtekintése lesz többségi szavazás 
szerint.

Vantara György 
Helyi csoport vezető
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JÚLIUSI HÍREK A DOBOZI GONDOZÁSI KÖZPONTBÓL

A hónap első hetében vendégül 
láttuk az Orosházi Idősek Klubját. 
Megmutattuk nekik Doboz neve-
zetességeit: a Katolikus templomot, 
a Magtárt, a Széchy Tamás Em-
lékházat, és a gyönyörű ligetünket. 
Betekinthettek a dobozi klub napi 

programjaiba, bekapcsolódhattak 
a közös tornába, agytornába, ki-
próbálhatták a masszázs eszközö-
ket is. Örömmel töltött el minket, 
hogy nagyon jól érezték magukat és 
szépnek találták a mi kis falunkat. 
Visszahívást kaptunk tőlük, amivel 

élni is fogunk. Kedves embereket 
ismertünk meg személyükben.

Következő héten matinét tar-
tottunk. Projektoros kivetítő segít-
ségével megnézhettük Soós Anna 
Szerelem Patak című dokumentum 
filmjét. A vetítés után jót beszél-
gettünk a látottakról. Köszönjük a 
Polgármesteri Hivatalnak és Zsig-
mond Károly igazgató úrnak a ve-
títés eszközeit.

Egy csütörtöki délután áldo-
zatvédelemmel kapcsolatos előa-
dást hallgathattak meg időseink. 
Szó volt a besurranásos lopásokról, 
átverésekről és az utazás közbeni 
értékeink védelméről. Mindenki 
elmondhatta tapasztalatait és felvi-
lágosítást kapott a becsapások kivé-
déséről.

A hónap végén megrendezésre 
került a várva-várt süteményparti. 
Sok nóta, nevetés, fagylalt és süte-
mény színesítette a napot.

Kovalovszki Mariann

Vendégségben az orosházi klubtagok

Az igazi barátok az udvaron is együtt

Ebéd után jól esik a hűsítő dinnye

Mozgalmas az élet az udvaron is

A Dobozi Bölcsődében nyáron sem áll meg az élet.  
Néhány pillanatkép a mindennapjainkból...

Aki vért ad, az életet ad!
A Magyar Vöröskereszt Békés 

Megyei Szervezete minden évben 
négy alkalommal szervez kiszállásos 

véradást a Dobozi Gondozási Köz-
pontba. 2016. július 20-án szerdán, 
idén immár harmadik alkalommal 
nyílt lehetőség önkéntes véradásra. 
34 fő megjelent véradó közül töb-
ben évek óta rendszeres véradók, 
de most is volt 7 fő új véradó, akik 
első alkalommal vettek részt ezen 
az eseményen. Az életmentő ado-
mányért cserébe ásványvíz, nápolyi, 
étkezési jegy és fürdőbelépő járt. 

Köszönet a véradóknak, akik 
önzetlen adományukkal a társa-
dalmi felelősségvállalás legszebb 
és legigazibb formáját választották. 
Hétköznapiak, mégis különlegesek, 
mert önzetlenül segítenek. Csendes 
hősök ők és köztünk élnek!

Szabó Mária

Köszönet a véradóknak

JÚLIUSI VÉRADÁS

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TALÁLKOZÓJA

Füzesgyarmaton jártak a mozgáskorlátozott egyesület tagjai

BÖLCSŐDEI HÍRHARANG

„Ráncos öreg kezed, de sokat dolgozott, 
fáradt, eres lábad mennyit szaladt-futott. 
Sosem panaszkodtál, sohasem bánkódtál, 
csak tetted a dolgod, értünk fáradoztál. 
Hajnalban keltél, dolgoztál napestig, 

haragosod nem volt, szeretett mindenki. 
Az idegenhez is volt egy kedves szavad 

türelmes voltál, csak jóra tanítottál.  
Hogyan tudnám mindezt, meghálálni neked 

azt a rengeteg jót, amit adtál nekem. 
Néha bántottalak, vitatkoztam veled, 

de azt tudnod kell, hogy mennyire szeretlek. 
Nem kérek Istentől semmi lehetetlent, 

csak annyit, hogy téged sokáig tartson meg. 
Tartson meg sokáig, legyen áldott neved, 

addig vagyok gyermek, amíg itt vagy velem.”
 

T Nagy Lajosné
Szabó Erzsébet

Boldog 
nyolcvanadikat 

kíván 
az egész családod!

 
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.

A Dobozi Hírmondó 

elérhetőségei:  

Tel.: 06/20 288-5862

E-mail: 
hirmondo@doboz.hu
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Úgy gondolom  nekünk,  dobo-
ziaknak nem kell bemutatni Mező 
Misit,  a  Magna Cum Laude  front-
emberét.  Mi kis községünkbe  töltötte 
gyermekkorát, itt járt általános isko-
lába. Innen indult a nagybetűs életbe. 
Misi  a kitartó, kemény munkájának 
köszönhetően, a  közel 20 éves zene-
kar tagja. Méltán lehetünk rá büsz-
kék, nagyon sok elismerésben részesült. 

Mesélnél a kezdetekről, a karrie-
red indulásáról?

Hű, hát annyira régen volt, alig 
emlékszem rá!
Az alapot mindenféleképpen a szü-
leim adták meg, mivel zenészből 
nem volt hiány a családban, ezért 
aztán a zene adott volt. De csupán 
a zenei tehetség önmagában nem 
elég az álmaid beteljesüléséhez, a 
kemény munka és a szerencse faktor 
a képzeletbeli halmazban nagyobb 
részt tesz ki. Nagyon sok tehetsé-
ges emberből azért nem lesz híres, 
mert a kitartás, a szorgalom, a ke-
mény munka, az alázat nincs benne 
a szótárában, és ez hatalmas hiba.   
Hagyományőrző cigányzenekarban 
kezdtem, majd jött a gimis zene-
karom a HÁROM AMIGOK, azt 
követe a Hevesi Imivel megalapí-
tott LA BOMBA, majd 1999-től 
a MAGNA CUM LAUDE ze-
nekarral okozunk örömet rengeteg 
embernek, a dalainkkal, koncert-
jeinkkel. Pár éve a BUDAPEST 
BÁR tagja is vagyok, igazi zenei 
kalandozás az nekem. De rengeteg 
olyan esemény, történés, megta-
pasztalás volt azóta az életemben, 
ami nagyon jó alapot adott a boldo-
gulásomhoz és kialakított bennem 
egy   nagyon markáns látásmódot, 
és kialakult   egy   értékrend, ami 
szerint élem mindennapjaimat és 
ebben a szellemben  próbálom ne-
velni a gyermekeimet is. 

Közel 20  éves  a  Magna Cum 
Laude  zenekar,  milyen változásokon 
ment keresztül? Mivel készültök a kö-
zeljövőben?

17 év rengeteg idő, második 
házasságnak szoktam hívni a zene-
kart. Valóban olyan, mint egy há-
zasság annak minden szép és kevés-
bé szép történéseivel, megtapaszta-
lásával. Úgy, ahogy egy házasságban 
is vannak komoly összeveszések és 
lecsendesedett kibékülések. Ezek a 
közös érzelmi kitörések, impulzu-
sok kovácsolnak össze embereket, 
vagy épp ellenkező esetben robban-
tanak szét egy közösséget. Mi sze-
rencsések vagyunk, mert 17 év után 
is együtt vagyunk, ez nagy kegyelem 
Istentől. Tudjuk kezelni egymás hi-
ányosságát és büszkék tudunk len-
ni a  másik erényeire, tálentumára. 
Amivel idén készülünk a számtalan 
koncert mellett, az egy Szimfoni-
kus koncert a Magyar Vírtuózok 
Kamarazenekarral közösen, ami 
augusztus 25-én lesz a Margit-szi-
geten a szabadtéri színpadon. Íród-
nak a Magna dalok is, ami lassan 
a polcokra kerül CD formájában. 
Röviden ennyi terv idénre.

Beszélnél egy átlagos napodról?
Annyira más minden napom, 

hogy két egyforma soha sincs. Van, 
mikor reggeltől estig a zenével 
foglalkozom, interjúk, tv szerep-
lés, próbák, koncert, Studió. Van, 
amikor a család kap több figyelmet 
egy-egy napon, akkor egész nap a 
családdal tudok lenni és próbál-
juk hasznosan eltölteni az időt. A 
mi foglalkozásunkba nem igazán 
lehet 100% tervezni. Mindig köz-
be-jöhet egy interjú, egy próba, egy 
Stúdió, de akár egy koncert is, ami 
keresztbe tudja húzni a számítása-
imat. Próbálok minél többet lenni 
a családdal, hiszen semmiről nem 
szeretnék lemaradni. Ott tudtam 
lenni a gyermekeim születésénél 
épp úgy, ahogy az első lépéseknél 
is, nekem ez nagyon fontos. Ha egy 
szóval kellene jellemeznem egy-egy 
napomat, VÁLTOZÓ, MINT AZ 
IDŐJÁRÁS!

Mennyi időt tudsz a családod-

dal tölteni? Mesélnél róluk?
Van időszak, mikor kevesebbet, 

ez a nyári szezon. Ilyenkor sokat 
vagyok úton van olyan is, hogy 
két-három napot sem vagyok ott-
hon. Télen sokkal több időt tudok 
velük tölteni, de mindezt az hatá-
rozz meg, épp mit csinál az ember. 
Ha lemez készül, az sok időt vesz 
el, ha egy nagy koncertre készülünk 
az is, és még sorolhatnám. A nyár 
végen már nehezen viseli Nim-
ród fiam, hogy apának menni kell 
megint, ilyenkor a szívem megsza-
kad, de hát ez van, menni kell. A 
feleségem fantasztikus partner, nél-
küle nem tudnám ezt így csinálni, 
hálás vagyok Istennek érte.

Nem hiányzik a nyugodt dobozi 
élet?

16-17 éves korom óta nem la-
kom otthon, egy más ritmusba ke-
rült az életem. Van időszak, mikor 
hiányzik, de pillanatok alatt felesz-
mélek és szembesülök azzal, hogy 
az én életem már ez itt Budapesten, 
ezekkel az emberekkel alkotunk egy 
családot. Elszakadtam már onnan, 
de úgy gondolom, hogy ez termé-
szetes folyamat egy ember életében, 
de mégis jó visszagondolni azokra 
a gyermekévekre, élménydús volt és 
a szüleimnek köszönhetően értéket 
hozhattam magammal otthonról.

Milyen időközönként  tudsz  ha-
zajönni Dobozra?

Sajnos keveset, egyre keveseb-
bet. A család, a zenekarok, az iskola 
rengeteg időmet leköti.

Üzennél valamit a doboziaknak?
Bármi lehet bárkiből, csak hin-

ni, tenni és rengeteget kell dolgoz-
ni érte. Én így éltem mindig is az 
életem és egy egyszerű dobozi em-
berből lett valaki, aki bármerre jár a 
világban büszkén hangoztatja, hogy 
honnan származik. Köszönöm! 

Isten Áldjon minden dobozit!!!

Üdvözlettel 
Mező Misi

„NE FELEJTSD EL, HOGY HONNAN JÖTTÉL!”

Interjú Mező Misivel

A Magna Cum Laude frontembere

A DOBOZI NÉPDALKÖR

A 2002-ben megalakult Nép-
dalkör az idén is (2016-ban) több 
alkalommal fellépett a helyi és vi-
déki szervezetek rendezvényein, 
népzenei fesztiválokon, versenye-
ken. 

Eredményes szerepléseikért 
sok-sok dicsérő oklevelet, nívó-dí-
jat, különdíjat kaptak.

Országos Népzenei minősítő-
kön bronz és ezüst fokozattal érté-
kelte a zsűri a szereplésüket.

Hasonlóképpen szép eredmé-
nyeket értek el a Népdalkör szóló 
énekesei Szatmári Jánosné Rozika 
és Balog István.

A legutóbbi minősítőn ezüst fo-
kozatot kaptak.

E teljesítmény mögött alapos 
felkészülés van:
- meg kell tanulni a dal szövegét, 
hibátlanul kell énekelni,
- meg kell valósulni a nóta, népdal 
szép előadásának,
- sok-sok gyakorlás, kitartó szorga-
lom, munka
Céljuk:
- minél több népdal megtanulása, 
- a szép előadásmód megvalósítása,
- magasabb értékelési szint elérése,
- ápolni a népzenei hagyományokat
Az elért eredmények alapján di-
cséret illeti a tagokat, akik méltán 
lehetnek büszkék magukra, akik 

töretlen hittel és lendülettel készül-
nek az újabb versenyekre, próbálnak 
eleget tenni a kihívásoknak.
2016-os fellépéseik:
- március 17. Dobozi Kulturális 
Hét
- április. 24. Libás Tanya 
- május 1. Dobozi Majális
- május 5. Doboz ÖNO – Anyák 
napja
- május 8. Mezőberény – Népzenei 
Találkozó
- május 10. Doboz 
- május 20. Békés – Hagyományőr-
ző Népzenei Találkozó
- június 5. Doboz – Roma Nap (Ki-
sebbségi…)
- június 6. Doboz – Néptáncosok 
záró ünnepsége
- június 19. Békéscsaba – Kárpát –
medencei értéktár
- július 10. Doboz – Mézes Fesz-
tivál
A továbbiakban újabb versenyekre 
készülnek:
- 2016. szeptember 17. Gyula Vi-
harsarki Regionális Népdalköri Ta-
lálkozó és Verseny
- 2016. Vésztő – az 1848/49-es For-
radalom és Szabadságharc emlékére 
rendezett Katonadalok Fesztiválja

Nagy Zsuzsanna

Fellépésen a Dobozi Népdalkör

Molnár István ritka betegség-
ben szenved, melyet 2008-ban is-
mertek fel nála, Marfan-szindró-
ma. Ez egy veleszületett genetikai 
rendellenesség, ami sajnos gyó-
gyíthatatlan. (Marfan-szindróma: 
egy olyan tünetegyüttes, amely a 
kötőszövet ritka betegsége, a szem-
ben, a csontokban, a szívben és a 
vérerekben okoz rendellenességet.) 
Pistinél a szívben és a vérerekben 
okoz rendellenességeket. 2013-
ban volt az első életmentő műtétje 
Debrecenben, ahol egy műszívbil-
lentyűt és egy műaortarészt kapott. 
2016. július 18-án ismételten egy 
életmenő műtétre volt szüksége. 
Mentőhelikopter szállította a bu-

dapesti Városmajori Szív és Ér-
gyógyászati Klinikára, ahol 6 órán 
keresztül küzdöttek az életéért. A 
hasi aortája három helyből vérzett 
a hasüregben, ezt az egész főeret 
műérre kellett cserélni. Sajnos ez-
zel nincs vége, mert még műtétek 
sorozata vár rá. A legközelebbi 
előre eltervezett műtétje a jövő év 
elejére várható, addig is folyamatos 
vizsgálatokon kell átesnie, amelyre 
Budapesten kerül sor, és rendszere-
sen gyógyszereket kell szednie éle-
te végéig. A kontroll vizsgálatok, a 
gyógyszerek és a műtétek anyagilag 
nagyon megterhelik a nehéz körül-
mények között élő családot és a ki-
látástalanságot növeli az is, hogy az 
édesapja is nagyon beteg, szívelég-
telensége miatt szívátültetésre vár.

Molnár Pistit Ön is támo-
gathatja, hogy a betegség ál-
tal megnövekedett kiadásokat 
(útiköltség, gyógyszerköltség, 
műtéti kiadások) a család köny-
nyebben tudja előteremteni. 
Ha bárki  tud  anyagilag  segíteni, a 
Gyulai Takarékszövetkezet Dobozi 
kirendeltségénél (5624 Doboz, Hu-
nyadi u. 2.) vezetett folyószámlára 
személyes befizetéssel, illetve átuta-
lással megteheti. Bármilyen  segít-
séget örömmel fogadunk. Számla 
szám: 53600037-15004378

Kérem, aki tud segítsen!

ÖSSZEFOGÁS A GYÓGYULÁSÉRT

Segítsünk Molnár Pistinek

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 rendelő-
je: 

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
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KERTÉSZETI TANÁCSOK STAFÉTA

VÁLLALKOZÁSUNK TÖRTÉNETE

Czinanó Ramóna vagyok. A 
stafétát a kolléganőmtől, Kölüsné 
Orodán Anikótól kaptam. Tanul-
mányaimat, mint abban az időben a 
legtöbben, itt Dobozon az általános 
iskolában végeztem, amire nagyon 
szívesen gondolok vissza. Hihetet-
len, de már 10 évvel ezelőtt, 2006-
ban. 14 évesen még csak az segített 
középiskolát választani, hogy az 
egyik unokatestvérem is odajárt. 
Így felvételiztem a Zwack József 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolába. Érettségi vizs-
gámat itt tettem 2010-ben. Akkor 
úgy éreztem, hogy a vendéglátás 
jó irány lesz nekem a későbbiek-
ben, mivel ekkoriban már az iskola 
mellett dolgoztam a Kastély Kávé-
zóban. Erre az időszakra is szívesen 
gondolok vissza, mert egyben szó-
rakozás és munka volt. Így aztán az 
érettségi vizsga után az iskolában 
maradtam még 2 évig vendéglátós 
szakon. A technikum befejezése 
után és közben is volt szerencsém 
kipróbálni a szakmát elég sokolda-
lúan. Nagyon meghatározó volt az 
életembe a fesztiválokon történő 
kenyérlángos készítés és értékesítés, 
amit Puskás Mihályné Erikának 
köszönhetek (aki sajnos már nincs 
köztünk). Itt tanultam meg, hogy 
bármilyen körülmények között is 
az első a vevő és a kedves kiszolgá-
lás. Én mindig úgy éreztem, hogy 
ez nekem őszintén és szívből jön. 
A sok pozitív visszajelzés pedig 
mindig azt bizonyította, hogy ezt 
így érdemes csinálni. Hiszen egy 
mosoly semmibe nem kerül. Azt 
hiszem ennyi a titok, amit egy ven-
déglátónak érezni kell. A kenyér 
lángosozáson kívül dolgoztam pul-

tosként, bolti eladóként azon belül 
dohányboltban, kávézóban fel-
szolgálóként. Jelenleg a CBA-ban 
dolgozok pénztárosként. Hamar 
belecsöppentem a munka világába, 
amit nem bánok. Bár azt mondják, 
hogy amit tanul az ember azt nem 
vehetik el tőle, viszont a tapaszta-
latait sem. Nekem soha nem volt 
vágyam egyetemre vagy főiskolára 
menni, mert úgy éreztem, hogy ná-
lunk otthon nem ez a mérce, nekem 
ennél sokkal magasabbra tették a 
lécet. A legfontosabb hogy becsü-
letes, őszinte legyek, hibázhatok is, 
de tegyem jóvá. Megkaptam azt a 
szabadságot, hogy én dönthettem 
el, hogy melyik utat választom a 
boldogsághoz. Ezt köszönöm a 
szüleimnek. 10 év tapasztalatgyűj-
tés után el tudom dönteni, hogy ez 
a szakma megakadályozhat abban, 
hogy a végső célomat elérjem, mert 
a legfontosabb célom, hogy boldog 
családanya lehessek. Így most már 
tanakodom azon, hogy mégiscsak 
tovább kellene tanulnom. Lehet, 
hogy egy kicsit sokáig ért ez a gon-
dolat, de tisztul a kép. Köszönöm 
a lehetőséget a bemutatkozásra! A 
stafétát Dézsi Anita barátnőmnek 
szeretném átadni.

Ebben a számban Czinanó Ramóna 
mutatkozik be

Az esőztető öntözésnél az ön-
tözött mezőn a vizet egy vagy több 
elosztóhelyre szivattyúzzák, ahon-
nan nagynyomású öntözőfejek vagy 
vízágyúk juttatják ki a növényekre.

 Az ilyen szórófejekből, esőz-
tetőkből, vízágyúkból álló rend-
szereket fix telepítésű öntözőrend-
szereknek is nevezik. A szórófejek 
elrendezését kötésnek nevezik. A 
kötés többféle – négyzet, három-
szög, téglalap – alakú lehet. Mivel 
a szórófejek kör vagy körcikk alakú 
felület öntözésére képesek, ezért az 
öntözéssel ellátott területen átfedé-
sek alakulnak ki. A hatékony eső-
szerű öntözéshez a vízmennyiséget 
általában a területen található 2-3 
domináns növényfajta igényei alap-
ján határozzák meg. A nagynyomá-
sú öntözőfejeket mechanikus úton a 
víz nyomása forgatja kör vagy kör-
cikk alakban. A vízágyúk a nagy-
nyomású fejekhez hasonlóak, ám 
általában sokkal nagyobb nyomá-
son üzemelnek. Az öntözőfejeket a 
vízhálózatra csövön át kapcsolódó 
mozgó rendszerekre is felszerel-
hetik. Az ilyen szárnyvezetéknek 
nevezett rendszerek felügyelet nél-
kül képesek mezőgazdasági terü-
letek, sportpályák, parkok, legelők 
öntözésére. A legegyszerűbb gépi 
mozgatású öntöző berendezés a 
vontatható szárnyvezeték. A rend-
szert hosszirányban új öntözőállás-
ba vontatják, és itt csatlakoztatják 
a fővezetékre. A hazai gyakorlat 
szerint 24 vagy 36 méterenként 
csatlakoznak a fővezetékhez. A 
járva üzemelő öntözőberendezések 
egyik csoportja a csévélhető tömlős 
szárnyvezetékek, ezeknél a szórófej 
folyamatos haladó mozgás közben 
is képes a víz adagolására. Fő része a 
250-450 m hosszú, kemény polieti-
lén tömlő. Ennek hossza határozza 
meg a szárnyvezetékkel öntözhető 
sáv hosszát és bizonyos mértékben 
szélességét is. Működés közben a 
tömlő egy dobra csévélődik fel. A 

dob forgatását hidromotor végzi. 
Régebbi technológiát képez az a 
megoldás, melynél a szárnyvezeté-
ket egy kábellel vontatják végig az 
öntözendő területen, a vízellátást 
biztosító hajlékony gumitömlőt 
az öntözőberendezés húzza maga 
után. Az esőszerű öntözés egyes 
esetekben kisebb területeken, így 
házikertek öntözésekor is hatékony 
megoldás, amennyiben a rendszer 
működését az adott viszonyok (nö-
vényfajták igényei, talajtípus, klíma, 
időjárás stb.) alapján részletesen 
megtervezik. A technikát emellett 
gyakran alkalmazzák parkok öntö-
zésére is. A körforgó öntözőrend-
szer az öntözőfejes megoldásnak 
olyan változata, amely több egy-
máshoz illesztett csőszakaszból áll. 
Ezeket kerékre erősített tornyokon 
elhelyezkedő vázszerkezet tartja, a 
csőszakasz hosszában öntözőfejek 
helyezkednek el, melyeket a közép-
pontból táplálnak. A teljes rendszer 
e középpont körül fordul el. Az 
ilyen típusú rendszer sík földterüle-
ten alkalmazható. Az újabb típusú 
öntözőrendszereknél függesztett 
öntözőfejeket szerelnek fel. A leg-
több modern körforgó öntözőbe-
rendezésnél függesztett öntözőfe-
jek találhatók, melyek egy U-alakú, 
úgynevezett hattyúnyakon függe-
nek, az öntözőfejek a növényekhez 
közel helyezhetők el, csökkentve 
ezáltal a párolgási veszteséget. A 
függesztésekre locsolófejekkel el-
látott tömlőket is helyezhetnek, 
így a víz közvetlenül a vetéssorok 
közé juttatható. A vetés kör alak-
ban történik az öntözőrendszer 
központja körül. A rendszert kez-
detben a víz energiája működtette, 
melyet a későbbiekben felváltott 
a villanymotor. Lineáris mozgást 
végző öntözőrendszereknél egy 
sor egymáshoz illesztett csőszakasz 
található, melyek mindegyike álta-
lában egy 1,5 m átmérőjű kerékre 
van szerelve. A csövekre öntözőfe-
jeket szerelnek. A vizet a rendszer 
egyik végén táplálják egy megfelelő 
átmérőjű tömlőből. Az adott terü-
let öntözése után a tömlőt lecsat-
lakoztatják, a rendszert kézi vagy 
gépi úton mintegy 10 m-rel arrébb 
görgetik, a tömlőt újracsatlakoztat-
ják. Az eljárást mindaddig ismétlik, 
amíg a mező túlsó végét el nem 
érik. Ennek a rendszernek a telepí-
tési költségei alacsonyabbak a forgó 
rendszerénél, de üzemeltetése több 
élőmunkát igényel és a szállítható 
víz mennyisége is korlátozott. Az 
ilyen rendszerek előnye, hogy az 
egyes szakaszok könnyen szétsze-
relhetők, ezért jól alkalmazhatók 
különleges alakú mezők, vagy nem 
sík területek esetében.

Molnár Lajos vagyok a Haty-
tyúnyak Bt. alapítója.

A bádogos szakmával már korán 
találkoztam, mivel édesapám is eb-
ben dolgozott vállalkozóként. Már 

diákként is többször dolgoztam 
vele, így sok mindent megtanultam, 
bár nem ez volt a végzettségem. 
Ezért 2001-ben le is vizsgáztam, 
és megalapítottam saját vállalko-

zásomat Hattyúnyak Bt. néven, és 
elkezdtem önállóan dolgozni. Elő-
ször édesapám egy-egy ügyfele ke-
resett meg, majd évről évre sikerült 
kialakítani és bővíteni saját ügyfél-
körömet, melyet minőségi mun-
kámnak köszönhetek. Legtöbb-
ször ügyfelek ajánlanak, akiknek 
dolgoztam, vagy a munkámat látva 
keresnek meg. Helyben is dolgo-
zom, de munkáim nagyobb részét 
vidéki munkák, és nagyobb beruhá-
zások teszik ki. Az elmúlt években 
már több megyén kívüli munkára is 
felkértek. Szeretem a szakmámban 
lévő új kihívásokat, mivel a bádo-
gozáson kívül tetőfedéssel, lapos-
tető szigeteléssel, tetőhöz tartozó 
famunkákkal, és bármilyen egyedi 
elképzelés megvalósításával foglal-
kozom. Köszönöm a bizalmat az 
eddigi és új megrendelőimnek.

Bemutatkozik a Hattyúnyak Bt.

Nagy Károly, dísznövény- és zöld-
ségtermesztési mérnök

Borsos háromszög
Hozzávalók:
Tészta:  1 kocka élesztő, 2 kávés 

kanál cukor, 0,5 l tej, 2 kávés csésze 
étolaj, 1 evőkanál só, 1 egész tojás, 
1 kis poharas tejföl, liszt, annyi 
amennyit felvesz

Töltelék: 1 kocka margarin, 1,5 
evőkanál só, 1 csomag őrölt bors, 4 
tojás sárgája

Az élesztőt a langyos tejben fel-
futtatjuk úgy, hogy a tejet a cukorral 
meglangyosítjuk, majd az élesztőt 

belemorzsoljuk és egy csipet liszt-
tel a tetejét meghintjük és lefedve 
állni hagyjuk. A felfuttatott élesztőt 
a többi hozzávalóval és annyi lisz-
ttel összegyúrjuk, amennyitől egy 
könnyű tésztát kapunk. A tésztát 
letakarva egy tálban állni hagyjuk 
körülbelül egy óra hosszát, hogy 
jól megkeljen, majd három egyen-
lő részre osztjuk. A szétosztott 
tésztákat olyan vékonyra nyújtjuk, 
amennyire csak lehet és a habosra 
kikevert töltelékkel, mindhárom 
kinyújtott tésztát egyenként meg-
kenjük és szorosan feltekerjük. A 
tekercseket, egyenlő távolságra a 
meglisztezett tepsibe tesszük. Sütés 
előtt a feltekert tésztákat három-
szög formára feldaraboljuk és vilá-
gos arany barnára sütjük.

Boros Istvánné

NAGYI RECEPTJE

Frissít és fertőtlenít - A menta 
fantasztikus hatásai

A menta az egyik legismertebb 
gyógynövényeink közé tartozik és 
számtalan jótékony hatással ren-
delkezik. Most összeszedtük, hogy 
melyek azok a tulajdonságai, ame-
lyek a leghasznosabbak a szerveze-
tünk számára.

Már az ókori görögök is ismer-
ték a menta jótékony hatásait. Sőt 
használták is a különféle betegsé-
gek kezelésében is. Napjainkra a 
menta nem csak a gyógyászatban 
népszerű, hanem fűszerként is 
használjuk, sőt a kozmetikai ipar 
is felismerte jótékony hatásait, így 
számtalan krémben találkozhatunk 
vele az összetevők között.

Frissítő hatású
A menta egyik legfontosabb hatása, 
hogy élénkít, ezáltal frissítő hatás-
sal van a szervezetünkre. Főleg nyá-
ron érdemes kihasználni a menta 
frissítő hatását, ráadásul görcsoldó 
hatása miatt akár a menstruációs 
görcsök ellen is alkalmazhatjuk a 
menta főzetét.

Emésztést segíti
A menta az emésztésünknek is na-
gyon jót tesz. Nem csak javítja az 
emésztésünket, hanem elmulasztja 
a haspuffadást, de hányinger ellen 
is érdemes kipróbálni. A mentá-
ból készült főzet állítólag még az 
epegyulladás kezelésében is segítsé-
günkre lehet.

Megfázás ellen
Nem szabad elfeledkeznünk arról 
sem, hogy a menta az egyik olyan 
fűszer, amely az egyik legjobb 
gyógyszere a különféle légúti meg-
betegedéseknek. Ezért bátran hasz-
nálhatjuk köhögés, torokgyulladás 
és különféle hörghurut kezelésében.

Idegnyugtató
A mentát érdemes illóolaj for-
mában is alkalmaznunk, ugyanis 

kitűnő idegnyugtató hatása van. 
Akár a fürdővízbe is tehetünk pár 
cseppet belőle, garantáltan oldja a 
belső feszültséget. Emellett a fejfá-
jás kezelésében is nagyon hatékony 
segítség.

Fertőtlenítő
Már az ókorban is ismerték a men-
ta fertőtlenítő hatását, és alkalmaz-
ták is a gyógyítások során. A menta 
kiváló fertőtlenítőszer, így a kisebb 
sebek kezelésében nagyon haté-
kony segítség.

Ezek mellett a menta kiváló 
fogfehérítő is, így nem véletlenül a 
fogkrémek egyik nélkülözhetetlen 
alapanyaga. A kozmetikában álta-
lában nyugtató és hűsítő krémek 
összetevője a menta, de nyáron ér-
demes kipróbálni a szúnyogok ellen 
is, ugyanis a menta távol tartja őket.

Számtalan jótékony hatása mel-
lett az egyetlen ellenjavallat a hasz-
nálatával szemben, hogy kisgyer-
mekeknek nem adhatjuk a mentol 
tartalma miatt.

Forrás: www. femcafe.hu

 A TERMÉSZET CSODÁI
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Apróhirdetését, hirdetését leadhatja

a Polgármesteri Hivatal

9. számú irodájában.

LAPZÁRTA:  2016. augusztus 26.

Az ügyeletes rendőr telefonszáma:

06/30 633-7224

Az ügyeletes polgárőr telefonszáma:

06/20 448-5710

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések:

Nyárfádi Csaba és Zsadányi Beatrix kislánya 
Dorina
Balogh Attila és Balogh Éva kisfia Csaba 
Sándor

Házasságkötés:

Lestyán Georgina - Kovács Roland
Fodor Julianna - Oláh Attila
Horga Nikoletta Noémi - Jónás Edmond
Jónás Ibolya - Varga Péter István

Halálozás:

Nagy Jánosné Táncsics u. 35.             (1948)
Szatmári Gáborné Nagyváradi u. 26. (1947)
Szatmári Sándor Százkert u. 2.          (1948)
Borbély János Arany J. u. 7.               (1957) 

APRÓHIRDETÉSEK
Dobozon ház eladó a Mátyás u. 17. szám 
alatt. Utolsó ár: 5.500.000 Ft 
Tel.: 06/70 324-0919

Eladó! Gyermekheverő, gyerekülés autóba 
16-25 kg-ig, tárcsás mosógép, gáztűzhely 
2 karikás keskeny. 2 db üzemképes színes 
TV, Hajdú villanybojler 150 l-es, 2 db bőr 
ülőkanapé, csontszínű. Tel.: 06/30 371- 5378

Balatoni üdülő kiadó! Tel.: 06/20 464-0119

Ház eladó Dobozon, a Fokhát u. 3 sz. 
alatt. 2 szoba, konyha, nyári konyha, fürdő, 
Wc. Irány ár: 4 000000 Ft. Érdeklődni 
Lipták Istvánnénál Kinizsi u. 8/a szám 
alatt vagy a 06/70 377-5085-ös telefon-
számon illetve Szabó Ferencnénél Görgei 
u. 5. szám alatta vagy a 06/70 523-6574-
es telefonszámon. Ugyanitt háztartási 
berendezések, eszközök is eladók.

Békéscsabai tanyára állatok gondozásához 
munkaerőt keresek. Jelentkezni lehet a 
06/70 419-3683 vagy a 06/70 321-8283-
as telefonszámokon.

MEGEMLÉKEZÉS

Molnár Mihály László
halálának 1. éves évfordulójára

„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.

Szemetekben hagytam emlékem örökre, 
Ha látni akartok nézzetek az égre.”

felesége, gyermekei és családjai

FEKETE ATTILA – SÍRKŐKÉSZÍTŐ
- gránit, márvány, műkő sírkeretek
- épületmunkák
- utólagos betűvésés     
- sírfelújítás
- betűfestés
- olvashatatlan táblák cseréje
- térburkolás

Több év garanciával!
Részletfizetési lehetőség teljes diszkrécióval.

Áraink változatlanul alacsonyak.
A rossz minőség miatt érzett keserű szájíz sokkal tovább tart, mint 

az alacsony ár öröme. Érdeklődni: Doboz, Zsibongó u. 44. 
Tel.: 06/30 283-3760

SÍRKŐKÉSZÍTÉS
Síremlék készítés olcsóbban, szebben!

Műkőből, márványból, gránitból.
Telepünkön készre gyártott sírem-

lékeket tekinthet meg, új típusú profil, 
marott 8 cm vastag keret oldallal.

Konyhapult, épület munkák igény szerint!
Gránit síremlékek 95.000 Ft-tól

 Corvus-Kora Robert 06/30 209-4357
Lökösháza Toldi u. 3/a

granitcorvus-classica.hu
corvus-classica@freemail.hu

Facebook: Corvus-Kora Robert

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Megállunk sírodnál csendesen,

Tudjuk, hogy odalenn már nem fáj semmi sem.
Könnycsepp gördül arcunkon, 

mert hiányzol nagyon.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod!

Találj odafenn örök boldogságot!”
 Ezúton köszönjük mindazoknak, akik 

Szatmári Sándor
temetésén megjelentek, hogy sírjára koszorút, 

virágot helyzetek, fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.
a családja

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, amely oly sokat dolgozott.

Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

FÁJÓ SZÍVVEL 
EMLÉKEZÜNK

Szatmári Józsefné
halálának 15. évfordulóján

Emlékeznek: 
családjai, unokái, dédunokái

AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE:

2016. szeptember 20-21-én
(kedd-szerda)

7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
Pótbefizetés: 

2016. október 05-én 
A POLGÁRMESTERI

HIVATAL
B épület 7-8-as számú irodájában.

Kérjük a fizetési napok
pontos betartását!

„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,
Nem hagytál el minket,
 csak álmodni mentél.

Szívünkben itt él emléked.”

FÁJÓ SZÍVVEL 
EMLÉKEZÜNK

Bönde Lajos
halálának 5. évfordulóján

Marcsi és családja

     MEGEMLÉKEZÉS
„Elmentél tőlünk, de itt vagy mindig ve-

lünk, mert nagyon szeretünk. 
Soha el nem feledünk!”

Fájdalommal emlékezünk

Molnár Lajosné
Krutek Margit

halálának 1. évfordulójára

3 gyermeke és családjaik

VÍZ- GÁZ- 
KÖZPONTIFŰTÉS  SZERELÉS

 
Váradi Lajos

épületgépész technikus
gázfogyasztóberendezés- és  

csőhálózat szerelő mester
G/005185/2015

gázipari műszaki-biztonsági 
felülvizsgáló

5624 Doboz, Áchim utca 35.
Tel.: 06/20 770-3017 

e-mail: lajos.varadi.83@gmail.com
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DOBOZI FOCI

A Dobozi Sportegyesület 2016. 
július 16-án tartotta a szezonzá-
ró sport vacsoráját.   A vacsorán a 
csapat- és a szakmai stáb tagjain, 
az egyesület vezetőin kívül megje-
lentek az egyesület segítői és támo-
gatói. A jelenlévőket Miklián Mi-
hály elnök köszöntötte, beszédében 
hangsúlyozta, hogy kívánja a csa-
patnak, hogy ugyan olyan sikereket 
érjenek el a Megye II.-ben, mint az 
elmúlt szezonban.

Köves Mihály polgármester 
gratulált az egyesületnek, a csapat-
nak, örömét fejezte ki, hogy mint 
szurkoló részese lehetett a baj-
noksághoz vezető útnak, s bajnoki 
cím megszerzésének. Elmondta, 
jó érzés volt számára Kétegyhá-
zán átélni a győzelmet. Kérte a 
focistákat, hogy a továbbiakban is 
igazi csapat tagjai legyenek, mint 
az elmúlt évben voltak. Bebizo-
nyították, hogy összefogással min-
denre képesek. Bajnokok lettek.  
Véleménye szerint jól működik a 
sportegyesület, de az eredményes 
szereplés kevés. Szükség van az 
Önkormányzat, a szurkolók és a se-
gítők támogatására. Nagyon fontos, 
hogy a küzdelmet a pályán és az el-
lenféllel vívják és ne egymással. Ha 
ilyen jó és összetartó lesz a csapat, 
akkor a várt eredmény (a középme-
zőnyben való szereplés) nem marad 
el. Az önkormányzat kiemelten 
támogatja a sportot, a labdarúgást. 
Sok sikert kívánt a csapatnak és 10 
db labdát adományozott a felkészü-
léshez. 

Zsigmond Károly tiszteletbe-
li tag is gratulált a csapatnak. El-
mondta, hogy Doboz nagyközség 
lakosságát megmozgatta a bajnoki 
cím. Nagyon sokan szurkoltak a 
dobozi labdarúgóknak. Nem csak a 
játékosoké az érdem, hanem az el-
nökségé is, hiszen megfelelő hátte-
ret biztosítottak a csoport számára. 
Hangsúlyozta, hogy most erős a 
csapat, de a következő időszakban 
is fontos, hogy csapatként játsza-
nak a szép eredmények eléréséhez. 
„Mindegy, hogy milyen osztályban 
fociztok, de győzni kell!” 

Barcsay Attila edző röviden 
értékelte a szezont és köszönetet 
mondott a játékosoknak. „A győ-
zelmet nem kell megmagyarázni. 
Ez a csapat megnyerte a bajnok-
ságot. Hiába vannak jó játékosok, 
ha nem csapatban játszanak. Mi 
egy csapatként játszottunk és 
megnyertük, bajnokok lettünk.” 
A további céljaikat megfogalmaz-

va elmondta, hogy nem a bent 
maradásért szeretnének küzdeni. 
Megköszönte mindenkinek, aki egy 
kicsit is hozzátett a bajnoki címhez!

Szabó László játékos, önkor-
mányzati képviselő is köszöntötte 
a záró vacsorán megjelenteket. Kö-
szönetét fejezte ki az egyesület tá-
mogatóinak az Önkormányzatnak, 
Köves Mihály polgármesternek, 
Aratóné Vágner Margit alpolgár-
mester asszonynak, Takács János-
nak és Takácsné Balogh Zsuzsának, 
Bondár Lajosnak, Zsigmond Ká-
rolynak, Molnár (Tukó) Ferencnek, 
Tóth Sándornak (Kistóth), Filó 
és Társa Bt.-nek, Molnár (Kócos) 
Attilának, Kovács Sándornak és 
Czégény Pálnak, Fekete Istvánnak, 
Molnár Attilának, Váczi Sándorné-
nak, Szigeti Józsefnek, a Somogyi 
családnak, Sztojka Tibornak, Szűcs 
Lajosnak, Szabó Zsoltnak, Mészá-
ros Zoltánnak, Szatmári Istvánnak 
(Marói Pista bácsinak), Oltvári 
Jánosnak, Tobai Jánosnak, Szilágyi 
Mihálynak, Szabó (Karasznai) csa-
ládnak, a pálya gondnokainak és 
mindenkinek, aki valamilyen for-
mában támogatta a Dobozi Spor-
tegyesületet.

A csapat a következő szezonra 
való felkészülést júliusban megkezd-
te, és az alábbi eredmények születtek. 
Dobozi Se - Szeghalmi FC (1:3) 

Kiegyenlített mezőnyjáték jel-
lemezte a mérkőzést. A két csa-
pat közötti osztálykülönbség nem 
mutatkozott meg. Több helyzetet 
alakított ki a hazai csapat, de eze-
ket nem sikerült értékesíteni. Az 
ellenfél viszont az első félidőben 
egy rögzített szituációnak és egy 
remekül kivitelezett szabadrúgás-
nak köszönhetően vezetést szerzett. 
A 2. félidőben tovább folytatódott 
az erős mezőnyjáték. Nem sokkal a 
középkezdést követően több játé-
kos is szerephez jutott. A frissítés-
nek meg is lett az eredménye, ugyan 
is egy remek passzjátékot követően 
sikerült az egyenlítés. Sokáig nem 
örülhettünk, mert büntetőt fújtak 
be az ellenfélnek egy vitatható szi-
tuációnak köszönhetően és ezzel 
újra előnyhöz jutott a vendégcsapat. 
Majd a mérkőzés vége feléhez kö-
zeledve egy les gyanús szituációnak 
köszönhetően 3:1-re  növelték elő-
nyüket, ezzel beállítva a végered-
ményt.
Kétegyháza Se - Dobozi Se 0:1

Csapatunk második edzőmecs-
csét Kétegyhazán játszotta. A pá-
lya talaja hagyott némi kívánniva-

lót maga után, de csapatunk ha az 
eredmény alapján nem is, de maga-
biztosan teljesítette ezt az akadályt.
Okány Ksk - Dobozi Se (0:6)

Jó körülmények közt játszhatta 
le csapatunk a harmadik mérkőzé-
sét a kissé tartalékos Okány ellen. 
Ami most az eredményen is lát-
szódik jó játékkal, olykor tetszetős 
megoldásokkal vetették észre ma-
gukat a játékosaink. 
Dobozi Se - Sarkad Kinizsi Se (4:2) 

A sarkadi alakulat sem tud-
ta a felkészülés során megállítani 
a hazai csapatot. Továbbra is re-
mek teljesítménnyel közeledünk a 
2016/2017 szezon kezdete felé. Az 
eddigi öt tesztmérkőzésből négyet 
zsinórban megnyert a csapat. Kezd 
minden összeállni a csapat háza 
táján, a fél szezont kihagyó Váczi 
Sándor kezdi visszanyerni régi for-
máját és kondícióját. A Méhkerék-
ről érkező hálóőrünk Bócsik Gergő 
magabiztos, és remek teljesítményt 
nyújt. Kopács Zsolt személyében 
pedig egy sokoldalú játékost is-
mertünk meg. Fiatal, lendületes 
támadó középpályás, aki a széleken 
és mélységből is képes remek lab-
dákat adni. Külső szemlélőként úgy 
gondolom, Barcsay Attila remekül 
forgatja a lapjait, lassan minden já-
tékosnak meg lesz a maga feladata. 
A fiatalok is remekül épülnek be 
és veszik fel a mérkőzés ritmusát 
(Szabó Attila, Rácz György, Sztojka 
Norbert). Talán nem hangzik nagy-
képűen, ha azt mondom, a Megye 
II. most nagyon erős mezőnyt al-
kot, de aki el akarja vinni a 3 pontot 
Dobozról annak vért, kell izzadni. 
Tegnap a Manchester United - 
Galatasaray (5 : 2) elleni mérkőzést 
követően Jose Mourinhonak volt 
egy számomra szimpatikus nyilat-
kozata: „Ahhoz, hogy a keretben 
légy, meg kell értened, hogy maga 
a csapat fontosabb, mint az egyén, 
a klub fontosabb mindannyiunknál, 
és hogy ebben a keretben lehess, 
készen kell állnod ezekre: játszol, 
nem játszol, kevesebbet játszol, 90 
percet játszol, mindössze egy per-
cet játszol vagy egyáltalán nem ke-
rülsz a csapatba. Mindegyike része 
a csapat életének. És amikor egy 
ilyen nagy klubban szeretnél játsza-
ni, mint amilyenek mi vagyunk, el 
kell fogadnod, hogy a klub sokkal 
fontosabb mindannyiunknál.” Ez a 
felfogás hozzá tartozik ahhoz, hogy 
profi futbalista légy! Hajrá Doboz!

Szabó Zsolt és Mészáros Zoltán

Gól utáni pillanatA sportvacsora résztvevői

ÉREMESŐ 60 ÉV FELETT

A Tótkomlósi Rózsa Fürdőt 
XI. alkalommal vették birtokba a 
szenior úszó egyesületek. A ren-
dezvény fő célja ezúttal is az volt, 
hogy felhívják a figyelmet az úszás 
jótékony hatásaira és az egészséges 
életmódra. 

A Tótkomlósi Rozmár Szeni-
or Úszó Klub idén is megrendezte 
a Nemzetközi Szenior Úszóver-
senyt, ahova százötvenöt nevezés 
érkezett az ország számos pont-
járól, összesen huszonöt egyesü-
let és több egyéni induló. A hazai 
klubok mellett Ausztriából, Ro-
mániából és a szerbiai vajdaság-
ból is érkeztek versenyzők. Az eső 
sem riasztotta el a szeniorokat. 
Pokoli időjárás uralkodott, szin-
te megállás nélkül esett az eső. 
Nagy Ida szenior úszónő is részt 
vett a megmérettetésen a Szar-

vasi Úszó Sportegyesület kép-
viseletében. Öt versenyszámban 
indult pille, hát, mell, gyors, ve-
gyes úszásnemben. Egy arany, két 
ezüst és két bronzérmet szerzett. 
Az érmeket Zubor Attila több-
szörös magyar bajnok, olimpikon 
és világbajnoki helyezett adta át. 
Az úszónő elmondta: „62. évemet 
töltöm az idén. Egészségem meg-
óvását az úszásnak köszönhetem. 
Nem voltam sportoló. 40 felett 
kezdtem úszni rendszeresen lelki 
és reumatikus problémák miatt, 50 
felett versenyszerűen. Azóta víz-
függő lettem, de gyógyszert nem 
szedek. A vízben való mozgás élet, 
erő, egészség!”

Nagy Ida úszónő a X. Csongrá-
di Országos Senior Úszóversenyen 
is részt vett, melyet a Csongrádi 
Gyógyfürdő és Uszodában ren-
deztek meg 2016. június 25-én és 
26-án. Az eseményen a magyarok 
mellett több szomszédos ország 
versenyzői is rajtkőre álltak.  Több 
mint 120-an mérettették meg ma-
gukat 25 éves kor feletti korcso-
portokban, kategóriákba osztva.   
Ida az országos úszóversenyen hat 
versenyszámban indult, 50 méter 
pillangó, 200 méter hát, 100 méter 
gyors, 100 méter mell, 50 méter hát 
és 200 méter vegyesben. Eredmé-
nyei: két arany, két ezüst, egy bronz. 

Gratulálunk a nagyon szép 
eredményekhez, további sok sikert 
és jó egészséget kívánunk!

Vácziné Urbanecz Annamária

Nagy Ida ismét éremesőben

Sztojka Tibor első rádió-inter-
júja élő adásban a Torony  Rádió-
ban 2016. július 29-én hangzott 
el. Az interjú szövegét következő 
lapszámunkban közöljük. Addig 
is, aki szeretné az énekes és zene-
kara „Úgy fáj nekem, ha elmész” 
című számát, kérheti a Torony Rá-
dió kívánság-műsorában az alábbi 

elérhetőségeken:

E-mail: toronykivansag@free-
mail.hu

Sms: 06/20 357-4880
Telefon: 06/66 414-944
A kívánságműsor ideje: min-

den nap délelőtt 11-12-ig, délután 
17-18 óráig.

Sztojka Tibor énekes, Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző, és  
Rácz Attila szerkesztő interjú közben

AZ ELSŐ INTERJÚ SZTOJKA TIBIVEL

GYERMEK HORGÁSZVERSENY
A SaPi Horgászegyesület gyermek horgászversenyt rendez!

Időpont: 2016. augusztus 16. 7 órától 15 óráig
Helye: SaPi Horgásztó Doboz, Vésztői út

Nevezési díj: 500 Ft/fő, mely az ebédet is tartalmazza
Nevezni a helyszínen!

Minden érdeklődő gyermeket szeretettel várunk!


