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HírmondóDOBOZI

√ Idén is kiosztásra kerül a szociális tüzelőanyag

√ Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás

√ A Dobozi Általános Iskola hírei

√  Októberi hírek a Gondozási Központban

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulóját minden 
évben megünnepli a világ Magyar-
országgal együtt. 

Dobozon  az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére 
szervezett ünnepséget a Dobozi 
Közösségi Ház és Könyvtár nagy-
termében tartották meg, ahol Kö-
ves Mihály polgármester mondott 
ünnepi köszöntőt.

„Az 1956-os forradalom üzene-
te sokrétű és sokszínű. Olyan érté-
keket ötvöz, mint a nemzeti egység, 

összefogás, bátorság, önfeláldozás, 
példamutatás. Engedjék meg, hogy 
ezekből az értékekből az összefo-
gást emeljem ki. 

Régóta nem volt ekkora szükség 
az összefogásra, összetartásra, mint 
manapság. Soha nem értékelődött 
fel ennyire a közösségi szemlélet. 
Sok és bonyolult folyamat zajlik 
körülöttünk, mely hatással van éle-
tünkre. Jó példával járjunk elöl, 

mert: „Nem kellenek nekünk az 
unalomig ismert dogmák, de kell a 
hit.

Nem kell erőszak, de kell a jó 
példa és a segítőkészség,

Nem kell a puska és szurony, de 
kell a szeretet és az együttérzés.”

Végezetül elmondok egy törté-
netet Bibó Istvánról:

Bibó István államminiszter volt 
1956-ban Nagy Imre kormányá-
ban. Amikor kiderült, hogy jönnek 
a szovjetek, mindenki elmenekült a 
parlamentből a vezető politikusok 
közül, csak egyedül Bibó maradt. 

A megszálló szovjetek bemen-
tek az üres parlamentbe, rányi-
tottak valakire: ő volt Bibó István, 
megkérdezték tőle mit csinál: Dol-
gozom - hangzott a válasz. 

Kívánom, mindannyiunknak, 
mindig legyen bennünk ennyi hit 
és tisztaság az emberi kapcsolatok-
ban, embertársaink segítő készségé-
ben, a közösen kialakított jövőben. 

Menjünk együtt azon az úton, 
amelyen ´56 emlékéből erőt merít-
ve türelmes, elszánt, erős emberek 
tudnak végig járni, és amely a közös 
siker záloga.” -hangzott el a polgár-
mester beszédében.

folytatás a  3. oldalon

OKTÓBER 23

Köves Mihály polgármester és Aratóné Vágner Margit alpolgármester asszony 
elhelyezték az emlékezés koszorúját

Fé l  v i l á g o t  i s  b e j á r h a t o d ,  m á s  e m b e r  f ö l d j é n  t e s t v é r t e l e n 
l e s z e l ,  s  e l f ú j  a  s z é l ,  m i n t  k ó s z a  ő s z i  l o m b o t ,  h a  n e m z e t e d r ő l 

m e g f e l e d k e z e l .

Wa s s  A l b e r t

TISZTELET A HALOTTAKNAK

Virágok a sírokon, szelíden 
hunyorgó mécsesek pislákolnak a 
temetőkben, s alkonyatkor varázs-
latosan nyugodttá, csendessé te-
szik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez 
az ima és az elhunytak emlékének 
időszaka. A múltat nem feledhet-
jük – ez a visszatekintés és a jövő 
parancsa. Gyertyát gyújtani mindig 
lehet, mert emlékezni arra, akit sze-
rettünk, jó. Mindenszentek és ha-
lottak napja erről szól. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
Doboz Nagyközség Önkormány-
zata szervezésében november 1-jén, 
Mindenszentek és Halottak napja 

alkalmából közös gyertyagyújtást 
tartottak településünkön a közte-
metőben. 

 A megemlékezésen Önkor-
mányzatunk részéről Köves Mihály 
polgármester mondott beszédet.  
„Megható, melengető érzés ilyen 
alkalommal megállni itt a sírkert-
ben, amit remélem Önök is átél-
nek. A közösség, az összetartozás 
ereje ez. Az emlékek összehoznak 
minket, és akarva akaratlanul közös 
hangokat csalnak ki a torkunkból.  
Mit is hordoz magában a teme-
tő. Egy-egy sötétben megtett séta 
alkalmával, mi mindent látunk?  

Látjuk, ahogyan egy-egy sír mel-
lett egy-egy kedves emléket feli-
dézve mosolyt csalnak az arcokra 
a régi történetek. Később néhány 
sírral odébb, fejkendős asszony-
ka zokogva tesz le egy szál virá-
got, melyet a férje halála okoz-
ta fájdalmas könnyek áztatnak.  
Egy gyermeksír körben az angyal-
kák, akikkel már odafent játszik.  
Mind-mind az elmúlás sokszínű 
arca. Mind-mind egy egyedi törté-
net, életút. Mindegyik felidéz egy 
bennünk rejlő eseményt, hogy mi is 
hordtunk egykor gyászruhát, s még 
szeretteink is sajnos tagadhatatla-
nul előtte állnak ennek az elkerül-
hetetlen eseménynek.„ 

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

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

Vácziné Urbanecz Annamária

Megemlékezés elhunyt szeretteinkre

A Doboz Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2017. 
október 20-án, hagyományteremtő 
szándékkal rendezte meg a Doboz 
2017. év kitüntető címeinek áta-
dását a Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtárban. 

A zsúfolásig megtelt nagy-
teremben Köves Mihály polgár-
mester köszöntötte a díjazottakat, 
családtagjaikat, a nézőtéren helyet 
foglalt vendégeket. 

„Egy település, egy közösség 
csak akkor fejlődhet, ha vannak 
kiváló, kimagasló egyéniségek és 
elkötelezett, lelkes emberek, akik, 
amikor dolgoznak saját maguk 
munkáját a közösség javára is for-
dítják.

Eredményeik példaértékűek, 
mások számára követendőt jelen-
tenek. Példaképek, akik a közösség 
tagjaként támaszt, kapaszkodót, 
mintát jelentenek számunkra. 

Mai kitüntetettjeink között van 
diák, intézményvezető, közművelő-
dési szakember, vállalkozó és civil 
szervezet tagja. Mind olyan embe-
rek, akik kitartó munkával közössé-
get teremtenek és erősítenek. 

Az életnek mindig csak az ön-
feláldozó munka, a szolgálat adhat 
értelmet.  

Bár mindig mérlegelünk, hogy 
mi térül vissza a tanulásból, a mun-
kából, a szeretetből, megéri-e a sok 
fáradtság, a sok cselekedet, amit a 
saját magunk érdekein túl teszünk, 
- azt kell mondanunk, hogy igen. 

Egy kitüntetés, egy díj akkor 
teljesíti be önmagát, ha a környeze-
tünkben élők visszaigazolják azt az 
emberi kapcsolatainkban, a munka-
helyünkön és a szeretteink részéről. 

A megbecsülést is tanulnunk 
kell. Meg kell állni egy pillanat-
ra és fejet hajtani azok előtt, akik 
2017-ben a 13/2017. (VII. 5.) ön-
kormányzati rendelet alapján kiér-
demelték a Képviselő-testület elis-
merését, így:

a Doboz Nagyközség Ifjúsági 
díja kitüntetést,

a Civilek Dobozért kitüntetést,
az Év Vállalkozása díjat és 
a Doboz Nagyközségért kitün-

tetést.
Engedjék meg, hogy egy böl-

csességgel köszöntsem a mai kitün-
tetetteket, mely így szól:

„Állj meg vándor! Emlékezz! 
Meríts erőt a múltból, és ne fe-
ledd, hogy mennyi tanulás, mennyi 
munka, mennyi megpróbáltatás van 
az életben, amely még lehet, hogy 
előtted áll. Vannak örök értékek és 
ha ezeket életedbe építed, a min-
dennapok egyhangúságából a sza-
badság tág horizontjába léphetsz, 
hitben, reményben és önzetlen sze-
retetben vetheted meg a lábad, épít-
hetsz jövőt és biztonságot jelentő 
házat s hazát.” 

Örök igazság: amilyen szemmel 
nézünk a világra, az úgy tekint vissza 
ránk.” -hangzott el a polgármester 
beszédében.

folytatás a 4. oldalon

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

Az Ismeretlen arcok zenekar előadása

A tartalomból:
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Doboz Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
2017. október 26-án tartotta a so-
ron következő ülését.

Első napirendként Köves Mi-
hály polgármester tájékoztatta a 
jelenlévőket.

„Szeptember 28-án Budaörsön 
a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége fórumán vettünk részt az 
alpolgármester asszonnyal.  29-én 
Békéscsabán, a Natúr park egyesü-
let közgyűlésén képviseltem Doboz 
települést, ahol többek között a 
tisztségviselők újraválasztására ke-
rült sor. 30-án Gyulán a koraszülött 
mentőautó átadási ünnepségén vet-
tem részt. Október 3-án a DÉGÁZ 
területi képviselőjével tárgyaltam 
az utcai gázvezetékek feletti fák 
kivágásának aktuális feladatairól. 
3-4-én a Látó út megszervezésére 
került sor Somogy megyében, ahol 
Aratóné Vágner Margit alpolgár-
mester asszony és Hidvégi Julianna 
képviselő asszony vett részt. 5-én 
dr. Kovács József országgyűlési 
képviselő úrral egyeztettünk a je-
lenlegi és az elkövetkező időszak 
feladatairól. Első sorban a pályá-
zatokról és egyéb, településünket 
érintő aktuális kérdésekről volt 
szó. Ugyanezen a napon délután 
az Idősek Napja ünnepséget ren-
dezték meg a Dobozi Gondozási 
Központban. Október 13-án Bé-
késcsabán a Rendőrkapitányság 
szervezésében a járási települések 
részvételével közbiztonsági fóru-
mot tartottak. 16-án Debrecenben 
az EFOP, ERFA pályázattal kap-
csolatban szakmai egyeztetésen 
vett részt alpolgármester asszony. 
17-én a Helyi Védelmi Bizottság 
ülésén vettem részt. Október 20-án 
az október 23-i forradalom és sza-
badságharc ünnepség megtartására 
került sor. Délután a Képviselő-tes-
tület döntésének megfelelően a ki-

tüntetések átadása került lebonyolí-
tásra a Dobozi Közösségi Házban. 
Köszönetemet fejezem ki mind a 
szervezőknek, mind a lebonyolí-
tóknak, hiszen nagyon színvonalas 
rendezvény keretében volt lehető-
ség az elismerések átadására. 24-én 
Budapesten ismételten az ERFA-s 
pályázati megbeszélésre került sor.”

A Képviselő-testület elfogad-
ta a 2017. évi közfoglalkoztatá-
si programról szóló beszámolót. 
A beszámolóból megtudtuk: „2017. 
márciusában elindult hosszabb idő-
tartamú közmunkaprogram 210 
fővel. Az idei év első nagy felada-
tát a szanazugi strand kialakítása 
jelentette. A vállalkozók mellett a 
közfoglalkoztatottak is részt vettek 
a munkálatokban, mely eredmé-
nyeképpen a nyár elejére elkészült 
a megújult, kibővült szabadstrand. 
Az önkormányzati feladat-ellátás 
területén minden intézményben 
dolgoznak közfoglalkoztatottak: 
Óvoda, Iskola, Bölcsőde, Gondozá-
si Központ, Közösségi Ház, Egész-
ségház, Polgármesteri Hivatal. A 
veteményesben is tovább folynak a 
munkálatok.
A 2017-es évben önkormányza-
tunk 3 hektárra emelte a kender te-
rületét a tavalyi 1 hektárhoz képest. 
A növények termesztését szintén a 
közfoglalkoztatottak végzik, a ve-
téstől az aratáson keresztül a mag 
kifésüléséig ugyanaz a brigád végzi 
a feladatokat.”

A Békéscsabai Tankerületi 
Központ véleményezés formálásá-
ra megküldte Doboz Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
te számára a 2018-2022-ig terjedő 
időszakra szóló helyzetelemzésen 
alapuló, stratégiai irányokat magá-
ba foglaló Fejlesztési Tervét, melyet 
a testület elfogadott.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata 2010-től a szabad piacról 

vásárolja a közvilágításhoz és az in-
tézményekhez a villamos energiát. 
Szerződésünk az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt.-vel a 
közvilágításra és az intézmények 
ellátására 2017. december 31-én 
lejár. A testület a Doboz Nagyköz-
ség Önkormányzata intézményei, 
valamint a közvilágítás vonatko-
zásában a beérkezett árajánlatokat 
figyelembe véve a legkedvezőbb 
ajánlatot adó MVM Partner Zrt. 
árajánlatát fogadta el. A szerződés 
a 2018. január 1. - 2018. december 
31. közötti időszakra kerül megkö-
tésre. A Képviselő-testület megbíz-
ta a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

A Képviselő-testület a do-
bozi, Fokháton levő beépítetlen 
lakótelkek (1797/1-2, 20 hrsz-
ig, 1797/46-48, 51 hrsz-ig, és 
1797/52-58 hrsz-ig, összesen: 1 ha 
2970 m2 területen) 2017. 10. 01-
től 2019. 09. 30-ig tartó időszakra 
döntött a haszonbérbe adásról, a 
haszonbér összegét változatlanul 
1 Ft + ÁFA/m2/év-ben állapította 
meg.

A belügyminisztérium az ön-
kormányzatok rendkívüli támoga-
tása jogcímen 2017. augusztus 21. 
napján kelt BMÖGF/87-31/2017. 
iktatószámú döntése alapján Do-
boz Nagyközség Önkormányzata 
38 123 000 Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.
Ez lehetővé tette a novemberre járó 
lakhatási támogatás négyszeresére 
történő emelését, melyet a Kép-
viselő-testület a szociális rendelet 
módosításával az alábbiak szerint 
fogadott el: a 2017. év november 
hónapban a megállapított támoga-
tástól eltérően a támogatás összege, 
ha a háztartás egy főre jutó havi jö-
vedelem összege
a)  az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
0-60%-a, a támogatás 28  000 Ft, 
b)  az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 61-
75%-a, a támogatás 22  000 Ft, 
c)  az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 76-
130%-a, a támogatás 16  000 Ft, 
d) az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 131-250%-a, 
a támogatás 10 000 Ft.
Az emelt összegű támogatás kifize-
tésére december 5-én kerül sor.

Doboz Nagyközség Arculati 

Kézikönyvéről Molnárné dr. Tar-
kovács Márta jegyzőasszony tartott 
bemutatót és adott tájékoztatást.

A Dobozi Hírmondó működé-
sével kapcsolatban Békési Mihály 
Tibor képviselő úr önálló előter-
jesztést nyújtott be a Képviselő-tes-
tületnek. Hidvégi Julianna képvise-
lő asszony módosító indítványával 
név szerinti szavazással az alábbi 
ajánlást fogadták el:
- Az újság adjon tájékoztatást te-
lepülésünk lakosságának a Kép-
viselő-testület munkájáról. Ezen 
belül a tájékoztatás tartalmazhat 
magyarázó jellegű kiegészítést a 
nehezen érthető előterjesztések-
ről, rendeletekről, bejelentésekről, 
bemutatva például azok megszüle-
tésének, megalkotásának indokait, 
határidejét, szükségességét stb. Az 
elhangzott interpellációkat tárgyá-
nak megjelölésével sorolja fel.
- Továbbra is biztosítson felületet 
az országgyűlési képviselő/európai 
uniós képviselőnek munkája ismer-
tetésére.
- Adjon tájékoztatást kiemelten az 
alábbiakról:
- a kötelező feladatok ellátásáról 
(oktatás, egészségügy, a szociális te-
vékenység a temetőfenntartás stb.) 
– a település működteté-
sét érintő minden kérdésről, 
– a fejlesztési elképzelések-
ről és a fejlesztések megva-
lósításáról, a pályázatokról, 
– az önkormányzati, és a Dobozon 
működő intézmények eseményeiről, 
– a civil szervezetek életéről, 
– a gyermek- és időskorú-
ak mindennapjairól, a ve-
lük kapcsolatos eseményekről, 
– a község életében zajló kulturális, 
sport és egyéb eseményekről,
– az évenként elfogadott költ-
ségvetésről, zárszámadásáról,  
– átfogó fejlesztési tervekről (4 
évenkénti ciklusprogramok), 
– az átfogó fejlesztési tervek végre-
hajtásáról.
- Továbbra is biztosítson felületet 
a lakossági apróhirdetéseknek, vál-
lalkozói hirdetéseknek, gyászhírek-
nek, megemlékezéseknek.

Váradi Mária bizottsági elnök 
asszony több interpellációs kér-
dést tett fel az alábbi tárgyakban: 
Vásártér parkosítása, Kossuth téri 
szegélybontás és parkosítás, garázs-
építés és konyha-felújítás beszer-
zései, Libás tanya rendezvényének 
megjelenése az önkormányzat szó-

rólapján. A válaszokat a képviselő 
asszony, illetve a Képviselő-testület 
elfogadta. A polgármester szabad-
ságával kapcsolatos interpellációs 
kérdésre adott választ a Képvise-
lő-testület a következő ülésén fogja 
tárgyalni.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete mó-
dosította a 2017. évi közbeszer-
zési tervében a GINOP-7.1.2.15 
projektnél a becsült nettó értéket 
14.069.938 Ft-ra, valamint nyílt 
közbeszerzést ír ki a szanazugi la-
pátos vízi megállóhely megvalósítá-
sára, mely „Az Alsó-Tisza és a Kö-
rösök vízi turizmusának komplex 
fejlesztése” című projekt része. A 
közbeszerzési eljárás keretében hat 
cégtől kérnek árajánlatot.

A következő bejelentésben 
elhangzott, hogy a Belügymi-
nisztérium által meghirdetett 
szociális tüzelőanyag pályázaton 
Önkormányzatunk 1574 q szén 
megvásárlására nyert támogatást. 
A Szociális és Gyermekügyek Bi-
zottsága fogja elbírálni a kérelme-
ket, alanyi jogon jár a tüzelőanyag 
a települési lakhatási támogatásban 
részesülőknek, illetve a 85 év feletti 
lakosoknak.

Az ERFA pályázattal kapcso-
latban az indikátorok teljesítésével 
és a megvalósítás idejével kapcso-
latban további kérdések merültek 
fel az elmúlt időszakban. Az irányí-
tó-hatósághoz e kérdéskör továb-
bításra került, azok megválaszolása 
után megállapították, hogy nem 
kell a pályázattól elállni. 

TOP-os pályázatok közül ket-
tőt a Békés Megyei Önkormányzat 
közgyűlése pozitívan értékelt és tá-
mogató javaslattal került a követke-
ző döntéshozatali szintre. Ez a két 
pályázat a Dobozi Mesekert Óvoda 
és a Dobozi Polgármesteri Hivatal 
energetikai felújítása. Ez azt jelenti, 
hogy még nem nyertesek a pályáza-
tok. A végső döntést követően an-
nak tartalmáról tájékoztatni fogom 
a tisztelt Olvasókat. 

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzatának  képviselő-testületi 
üléseiről  szóló jegyzőkönyvek a 
www.doboz.hu honlapon olvasha-
tók.

Köves Mihály 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselő-testület döntött a szociális támogatásokról is

Idén is sikeresen pályázott te-
lepülésünk a szociális célú tüze-
lőanyag támogatásra. 2016-ban 
sok problémánk volt a szociális 
célú tűzifa beszerzésével. A 327 
m3 nagy részét 12 km-ről kellett 
beszállítanunk, a rönkhasítás és a 
jogosultak részére történő kiszállí-
tás sok időt vett igénybe, már-már 
veszélyeztetve a jogszabály által 
meghatározott határidő betartását. 
A DALERD Gyulai Erdészetével 
történt egyeztetés alapján a Kép-
viselő-testület felé azt a javaslatot 
terjesztettük, hogy ne tűzifára, ha-
nem barnakőszénre adjuk be a tá-
mogatási igényünket. Az erdészet 
vezetője jelezte, hogy korlátozott 
a tűzifa mennyisége, amely rendel-
kezésre fog állni, ezért több békés 
megyei önkormányzathoz hasonló-
an szénre pályáztunk. 

A napokban kaptuk meg a tá-
mogatói okiratot a Belügyminisz-

tériumtól, amely szerint Doboz 
nagyközség 4.997.450 Ft támoga-
tást nyert szociális tüzelőanyagra, 
melyből 1574 q szén vásárolható 
meg.

A 2017. évi szociális tüzelő-
anyag pályázat kiírása szerint az 
igényelt mennyiséget az Önkor-
mányzat a 2016. évi átlagos köz-
foglalkoztatási létszám és a 2017. 
január 1-jei lakosságszámból a 80 
év felettiek létszáma alapján hatá-
rozta meg.  

A Szociális és Gyermekügyek 
Bizottsága dönt a beadott kérel-
mekről, amelynek eredménye-
képpen mintegy 800 család juthat 
szénhez. A kiosztható mennyiség 
háztartásonként 2 q. Támogatá-
si kérelmet egy lakcímről egy fő 
nyújthat be. Az előző évekhez ha-
sonlóan, továbbra is szociális rá-
szorultság alapján kell kiosztani a 
szociális célú tüzelőanyagot. Előny-

ben kell részesíteni a települési lak-
hatási támogatásra, az aktív korúak 
ellátására, az időskorúak járadékára 
jogosultakat, valamint a halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő családokat.

A nyomtatványokat ezen el-
látásokban részesülők postai úton 
2017. 11. 10-ig fogják megkapni. A 
kérelem benyújtására folyamatosan, 
de legkésőbb 2017. 11. 30-ig van 
lehetőség. A támogatással kapcso-
latban felvilágosítást nyújt Váczi-
né Urbanecz Annamária szociális 
ügyintéző a Dobozi Polgármesteri 
Hivatal „C” épület 13-as számú iro-
dájában, vagy a 06/66 889-171-es 
telefonszámon. 

Szociális tüzelőanyagot igényel-
het az a szociálisan rászorult sze-
mély, akinek a családjában az egy 
főre eső nettó jövedelem a 85.500 
Ft-ot, egyedülálló vagy egyedül élő 
esetén a 99.750 Ft-ot nem haladja 

meg, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs az Szt. 4.§ (1) b) pontjában 
meghatározott vagyona. 

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

Azok közül, akik a fent említett 
kritériumoknak megfelelnek, csak 
azok a személyek részesülhetnek 
támogatásban, akik nyilatkozatuk 
alapján a háztartásukban vegyes tü-
zelésére alkalmas eszközzel rendel-
keznek. A tüzelőanyagot a kiosztá-
sig biztonságos helyen, kamerával 
védett területen fogjuk tárolni.

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

Köves Mihály 
polgármester

Tájékoztató

Dobozon a 2017. évi 
települési lakhatási 

támogatás 
2017. december 31-én jár le. 

A 2018. évi támogatás 
igényléséhez a kérelmeket 

2017. december 1-jétől lehet 
benyújtani a 

Dobozi Polgármesteri Hiva-
tal C épület 13-as számú

irodájában. 

Aki jelenleg részesül 
e támogatásban az 

2017. november 30-ig 
postai úton megkapja a 

nyomtatványt.

IDÉN IS KIOSZTÁSRA KERÜL A SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG
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A Dobozi Általános Iskola tanulóinak emlékműsora
folytatás az 1. oldalról

Ezt követően az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc kitörésének 
61. évfordulóján a Dobozi Általános 

Iskola felsős tanulói - a településsel 
együtt - fejet hajtva, tisztelegve, ké-
peken, dalokon keresztül emlékez-
tek a hősökre, áldozatokra. Felkava-

ró jelenetekben elevenedett meg a 
történelem; a zenék, dalok, táncok 
pedig ezt a feszültséget oldották. 
Gondolatébresztő, megindító volt 
a megemlékezés, köszönjük Illik 
Józsefné Margó tanító néni, Kiss 
Rózsa tanár néni és Zombai Attila 
tanár úr munkáját, tanulóink közre-
működését!

A diákok ünnepi előadása után 
a 2016-ban átadott 1956-os emlék-
helynél Köves Mihály polgármester 
és Aratóné Vágner Margit alpol-
gármester asszony elhelyezték az 
emlékezés koszorúját. Az intézmé-
nyeink vezetői az emlékezés virága-
ival fejezték ki tiszteletüket.

Minden jelenlévőnek köszönet 
a részvételért, valamint a szerve-
zőknek a munkájukért. 

Ismételten tájékoztatjuk a Tisz-
telt Lakosságot, hogy:  

1. A szelektív hulladék elszál-
lításának időpontjai 2017. hátra-
lévő időszakában:

2017. november 17. (péntek)
2017. december 15. (péntek)
2. A zöldhulladék elszállítása: 
2017. november 21. (kedd)
Zöldhulladék szállítás ezt kö-

vetően csak 2018. áprilisában lesz. 
Ennek pontos időpontjáról a szol-
gáltatótól kapott értesítés után tájé-
koztatni fogjuk Önöket. 

3. Szelektív hulladékgyűjtő 
edény (sárga kuka):

Felhívjuk azon ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, akik eddig a sze-
lektív hulladékgyűjtő sárga kukát 
nem vették át, azt minél hamarabb 
tegyék meg. Az átvételre jogosító 
szerződést a Polgármesteri Hiva-
tal 11-es számú irodájában állítják 
ki (személyi igazolvány szükséges) 
ügyfélfogadási időben, mellyel a 
kuka a Táncsics u. 20. sz. alatt ve-
hető át. A szelektív gyűjtés a lako-
soknak többletköltséget nem jelent.

Köves Mihály
polgármester

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÁS

Mint ’48-as hagyományőrző 
részt vehettem 2017. augusztus 
19-én Vésztő-Mágoron a Koltai 
Gábor rendezte „Itt élned, halnod 
kell!” első előadásán. Még további 5 
előadásból áll az országos turné. A 
darab a honfoglalástól napjainkig, 
25 képben öleli fel a történelmün-
ket. Nagy örömömre szolgált, hogy 
mint dobozi pedagógus együtt 
játszhattam több rock legendával. 

A szereplők: színészek, táncosok, 
énekesek, hagyományőrzők; hi-
szen rockoperáról van szó. Minden 
előadás a helyi hagyományőrzőket 
igyekezett bekapcsolni, így szere-
pelhettem én is a darabban. Aki 
érdeklődik az előadás iránt, a Face-
book-on nyomon kísérheti, csak a 
címet kell beírni: „Itt élned, halnod 
kell!”

Kiss Pál

ITT ÉLNED, HALNOD KELL 

Kiss Pál, iskolánk pedagógusa Vésztő-MágoronAz 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

Erdős Norbert sajtóközleménye

 „Komoly lehetőség a hazai me-
zőgazdaság számára, hogy a méhé-
szeti ágazat helyzetéről szóló jelen-
tést egy magyar néppárti képviselő 
készíti el az Európai Parlamentben” 
- jelentette ki Erdős Norbert fide-
szes politikus az „Európai méhé-
szeti ágazat előtt álló kilátások és 
kihívások” című jelentés hivatalos 
bemutatását követően Brüsszelben. 
A képviselő hozzátette, nagy öröm 
számára, hogy a jelentés bemutatott 
tervezetét a képviselőtársak és az 
Európai Bizottság főigazgató-he-
lyettese pozitívan fogadtak, és a 
szöveg már most jelentős támoga-
tással bír.

 Erdős Norbert kiemelte: jelen-
tős politikai munka és hosszú lob-
bi-tevékenységének köszönhetően 
az EP végre napirendre tűzte a mé-
hészet és a méhek kérdését, és je-
lentést készít a méhészeti ágazatról. 
„Komoly megtiszteltetés, hogy én 
lehetek ebben a fontos témában a 
jelentéstevő, ám indokolt is, hiszen 
egy valódi méz nagyhatalmat, Ma-
gyarországot képviselem itt - tette 
hozzá a képviselő.

 A politikus felhívta a figyelmet, 
hogy a méhészeti ágazat egyrészt az 
európai mezőgazdaság szerves ré-
sze, hiszen több mint 500 ezer uni-
ós polgár számára biztosít fő- vagy 
mellékjövedelmet. Másrészt a nö-
vényfajok 84%-a és az európai élel-
miszergyártás 76%-a függ a méhek 
általi beporzástól. Az így előállított 
gazdasági érték pedig – amelyet az 
EU-ban évi 14,2 milliárd euróra 
becsülnek – lényegesen felülmúlja a 
megtermelt méz értékét. Emellett a 
méhészet jelentősége óriási az öko-
lógiai egyensúly fenntartásában és a 
biológiai sokféleség megőrzésében. 
„Sajnos az EU-ban nem ismerik 
el eléggé a beporzás jelentőségét, 
és ezt a szolgáltatást természetes-
nek veszik, miközben például az 
USA-ban évente 2 milliárd eurót 
költenek a mesterséges beporzásra” 
- emlékeztetett a néppárti politikus.

 Az EP Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Bizottságának tagja 
tervezetében sürgeti az EU és a 
tagállamok vezetőit, hogy a méhé-
szet és a méhek kérdését tegyék az 
EU és a tagállamok mezőgazdasági 
politikájának középpontjába. Sze-
rinte a jövő uniós agrárpolitikájá-
nak a jelenleginél magasabb szint-
re szükséges emelnie a méhészet 
rangját és finanszírozását.

 A jelentés tervezetének ér-
telmében messze a legnagyobb 
problémát a hamisított méz EU 
belső piacán történő térnyerése je-
lenti, amely miatt elsősorban a nagy 
méztermelő tagállamokban a méz 
felvásárlási ára 2016-os év végé-
re a felére esett a 2014-es árakhoz 
képest. Ez reménytelen helyzetbe 
taszítja az európai méhészeket. „A 
méz a világon a harmadik legin-
kább hamisított termék, ezért ez 
ellen nem csak az uniós méhészek 
védelmében, hanem fogyasztóvé-
delmi, sőt közegészségügyi indokok 

miatt is harcolnunk kell” - emelte 
ki Erdős Norbert. A tarthatatlan 
helyzet megnyugtató rendezése 
érdekében a fideszes politikus el-
várja a tagállamoktól és az Európai 
Bizottságtól, hogy a jogszabályok 
betartatására kényszerítsék a tisz-
tességtelen eszközöket használó 
harmadik országbeli, főleg egyes 
kínai mézelőállítókat, valamint a 
hamisított importmézet a jó minő-
ségű európai uniós mézzel tudato-
san keverő európai uniós csomago-
lókat és mézkereskedőket. Ennek 
érdekében számos javaslatot tett je-
lentéstervezetben. „A megoldás sa-
rokköve lenne, ha a megfoghatatlan 
„EU-s és EU-n kívüli országokból 
származó mézek keveréke” jelölés 
helyett a címkéken feltüntetnék, 
hogy a végtermékben felhasznált 
mézek pontosan mely ország(ok)
ból származnak, méghozzá olyan 
sorrendben, ahogyan a végtermék-
ben szereplő mézek aránya kinéz” - 
hangsúlyozta Erdős Norbert.

 A jelentés tervezete a fentieken 
túl a méhészethez és a méhekhez 
kapcsolódó számos más kérdésre 
kitér, mint például a méhek egész-
ségét érintő kihívások és a valóban 
veszélyes növényvédőszer-ható-
anyagok betiltása, a méhészeket 
segítő európai uniós támogatások 
jövője, a méz, mint egészséges élel-
miszer propagálása az iskolás gyer-
mekek körében, a méz promóciója, 
valamint a méznek a nemzetközi 
szabadkereskedelmi tárgyalások 
során „érzékeny termékké” történő 
nyilvánítása.

 „Remélem, hogy a jelentésem 
bemutatásakor tapasztalt széles-
körű támogatottság továbbra is tö-
retlen lesz e fontos téma iránt és jó 
eredményt érek majd el a novem-
ber elején sorra kerülő parlamenti 
szakbizottsági szavazáson” - tekin-
tett előre a békés megyei politikus.

ERDŐS NORBERT BEMUTATTA A MÉZ-JELENTÉSÉT

Erdős Norbert európai parlamenti 
képviselő
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folytatás az 1. oldalról
A nagyon színvonalas ünnep-

ségen elsőként a Civilek Dobozért 
kitüntetés átadásra került sor, ame-
lyet a Dobozi Népművészeti Egye-
sület kapott meg.
A Dobozi Népművészeti Egyesület 
alapító tagjai több, mint egy évtize-
de alkotnak, tanulnak és tanítanak. 
Tevékenységükkel a népművészet, 
ezen belül kiemelten a népi kézmű-
vesség hagyományait ápolják. A ha-
gyományok átadására, átörökítésére 
törekednek „apáról-fiúra”. 
Céljuk megismertetni a jeles na-
pokat és a hozzájuk fűződő nép-
szokásokat, különös hangsúlyt 
fordítva a kézműves tradíciók felé-
lesztésére. Fontosnak tartják a még 
élő helyi kézművesek felkutatását, 
és a népi kézműves alkotásokon 

keresztül a közízlés formálását. 
A tagok között szövő, kézi- és gépi 
hímző, nemeztárgy készítő, fazekas, 
gyékény-, szalma-, csuhé tárgyké-
szítő, takács, mézeskalács készítő, 
kosárfonó, cserépkályha- és kandal-
ló készítő szakemberek alkotnak. 
A Békéscsabai Kézműves Szak-
iskola és a Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület szakokta-
tóitól, mestereitől megszerzett 
tudásukat, szakmai ismereteiket 
gyermekek és felnőttek számá-
ra egyaránt átadják a Széchy Ta-
más Emlékház, Helytörténeti 
Gyűjtemény és Alkotóházban.  
Doboz hírnevét öregbítik a te-
lepülés határain belül és kívül is. 
Személyes példamutatásuk, lelke-
sedésük és elkötelezettségük elis-
merésre méltó.

A következő kitüntetést, az Év 
Vállalkozása elismerést a Balogh 
Kft. kapta a település gazdasági 
életének vállalkozásai körében el-
ért kimagasló eredményéért, magas 
színvonalú munkavégzéséért.
Takácsné Balogh Zsuzsa története 
45 évvel ezelőtt kezdődött. Egy-
szerű, szegény családba született. 
Szülei a megélhetésüket mezőgaz-
dasági termeléssel egészítették ki, 
amivel együtt járt az értékesítés is. 
Első kereskedelemmel kapcsolatos 
élménye 6 éves korából származik, 
amikor először önállóan külön asz-
talon árult a miskolci piacon. Ezek 
az élmények meghatározóak voltak 
egész életére. Az évek múlásával, is-
kolái végeztével ő is mezőgazdaság-
gal foglalkozott mind addig, míg 
1991 nyarán kényszer vállalkozás-
ként a szülei lakásánál nyitottak egy 
kis garázs boltot. A nyári esőzések a 
terményt elmosták, és ők váltottak, 
feltettek mindent egy lapra. Gyor-
stalpalón elvégezték  az üzletveze-
tői tanfolyamot apukájával együtt. 
Szeptemberben nyílt az üzlet. A 
vevők örültek annak, hogy a ha-
gyományos ÁFÉSZ monopólium 

megtört. Lépésről lépésre fejlődtek, 
nőtt a forgalom és felvették az első 
munkavállalójukat. A vevők újabb 
és újabb igényekkel álltak elő, amit 
próbáltak maximálisan teljesíteni. 
Az idő teltével a kis bolt kinőtte 
magát és új, nagyobb, forgalmasabb 
helyre költözött. Folyamatosan 
nőtt a bevétel, ezzel együtt a dolgo-
zóik létszáma. A megtermelt hasz-
not pedig visszaforgatták. 1996-tól 
megjelentek a multik, és egyre na-
gyobb teret nyertek. Az alapvető 
élelmiszerek forgalma visszaesett. 
Úgy gondolták több lábon kell áll-
ni és az üzlet mellé egy vendéglátó 
egységet is nyitottak. Szükségessé 
vált a korszerűsítés, így 2004-ben 
első sikeres pályázatuk révén a Sar-
ki ABC kívül belül megújult.
Megtanulták a kereskedelmet, oly-
annyira, hogy 2007-ben országos 
szakmai versenyen 1 helyezést értek 
el kisbolt kategóriában. 
Folyamatosan pályáztak és fejlesz-
tettek. 2011-ben mertek egy nagyot 
álmodni és nagyon komoly pályá-
zatokban indultak, melyeket támo-
gatásra érdemesnek minősítettek. 
163 nap állt rendelkezésükre, hogy 

felépítsék a Csemegét és a hozzá 
tartozó pékséget. A fejlesztés nyo-
mán vállalták, hogy 20 főre emeljék 
a dolgozóik létszámát. Ez a beru-
házás életük legfontosabb állomása. 
2012. 03. 01-jén nyílt meg, ahol a 
számos díszvendég mellett a kedves 
vásárlók tömege is ott ünnepelt ve-
lük együtt. Azt a napot szívükben 

őrzik és büszkék rá. Jelenleg Dobo-
zon és Békéscsabán is 3-3 üzletük 
üzemel. Pékségük pékáru és cuk-
rászáru termékei elismerést vívtak 
ki, így ma már számos egyéb üzlet-
be is szállítanak. Jelenleg 40 főből 
áll a csapatuk.

A Doboz Nagyközség Ifjúsági 

díjat Dézsi Fruzsina, Farkas Evelin 
Ivett, Lehoczki Éva, Molnár Pet-
ra, Szabó Balázs és Szabó Rebeka 
kapta, az oktatási intézményekben 
nyújtott kiemelkedő tanulmányi 
munkájukért és közösségi tevé-
kenységükért, mellyel hozzájárultak 
Doboz nagyközség jó hírnevének 
öregbítéséhez.

Dézsi Fruzsina az egyetem első 
évében kezdet kulturális újságíró-
ként dolgozni, pályafutása a Cent-
rál Színházban indult, 2015-ben 
ugyanis elkészíthette az intézmény 
interjúkból álló évkönyvét. Ugyan-
ebben az évben saját színházi blo-
got indított Színtézis néven. Az 
egyetemi évek alatt rendszeresen 
publikált a Pesti Bölcsész Újság, 
az ELTEOnline, a Pótszékfoglaló, 
illetve a Prae általános művészeti 

portál felületén, az utóbbi néhány 
hónapban pedig az ország legna-
gyobb irodalmi portálánál, a Lite-
ránál dolgozott. Alkalmi munkái 
során lehetősége adódott interjúkat 
készíteni a Népszava, a 168 Óra, a 
Színház.hu, illetve a Színház.org 
számára, bizonyos beszélgetések 
részleteit a HVG online platform-
ja is átvette. Újságírói tevékenysége 
révén 2016-ban szoros kapcsolatba 
került a Pécsi Országos Színházi 

Találkozóval, az előző évben vi-
deóriporterként dolgozott az ese-
ményen, idén a POSZT TV felelős 
szerkesztőjeként volt jelen, emellett 
pedig számos közönségtalálkozót 
moderált. Az elért eredményei alap-
ján tavaly bekerült a Krea(k)tív ifjú-
ság tehetséggondozó programjába, 
majd szakmai különdíjasként részt 
vehetett egy tíznapos angol nyelvű 
tréningen Barcelonában (Empowe-
ring Youth Potential), idén pedig a 
DUE Médiahálózat díját vehette 
át. Az utóbbi két évben főszerve-
zője volt a magyar költészet napjá-
ra készülő online versmaratonnak, 
amely során minden alkalommal 
24 költő versét 24 színművész sza-
valta el. Az újságírás mellett a szép-
irodalom is egyre aktívabb része a 
mindennapjainak, első novellája a 
Kulter felületén jelent meg. Jelen-
leg a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem drámaíró mesterképzésén 
tanul.

Fruzsina iskolai elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a ren-
dezvényen, így díját édesanyja vette 
át.

Doboz Nagyközség Ifjúsági díj Dézsi Fruzsinának

Farkas Evelin Ivett jelenleg a 
Budapesti Corvinus Egyetem har-
madéves hallgatója, nemzetközi 
gazdálkodás szakon. Előző félév-

ben egy kisebb könyvelőirodában 
dolgozott gyakornokként, jelenleg 
pedig a Schneider Electric-nél dol-
gozik, adatbázis elemzői feladato-

kat lát el. 
A felsőfokú angol nyelvvizsgát még 
a középiskolás évei alatt sikerült 
megszereznie, a békéscsabai Közgé 
két tanítási nyelvű, közgazdasági 
osztályában, jelenleg pedig német 
gazdasági nyelvet tanul. 2015 au-
gusztusában sikerült felvételt nyer-
nie a Jezsuita Roma Szakkollégi-
umba. 
Részt vehetett számos önismereti, 
munkaerőpiaci, asszertív kommu-
nikációs tréningen, amely sikeres 
állásinterjúhoz, elhelyezkedéshez 
ma már elengedhetetlen. 
Önkéntességet vállalt hátrányos 
helyzetű gyerekekkel tanodában. 
Elmondása szerint: „nem csak az 
tesz sikeressé, amit önmagadért 
képes vagy megtenni, hanem amit 
másokért is.”

Doboz Nagyközség Ifjúsági díj Farkas Evelin Ivettnek 
Az Év Vállalkozása díjat a Balogh Kft. kapta

A Dobozi Népművészeti Egyesület részesült a Civilek Dobozért elismerésben

Molnár Petra 2008-tól 2016-
ig volt a Dobozi Általános Iskola 
tanulója. A Dobozi Iskoláért Ala-
pítvány emlékplakettjét 2016-ban 
érdemelte ki, 8 éves kitűnő bizo-

nyítványával és a versenyeken való 
eredményes szerepléseiért. 
Részt vett a Tudásbajnokság Anya-
nyelvi Tanulmányi Verseny megyei 
fordulóján; a Bolyai Matematika 

Csapatverseny Békés Megyei for-
dulóján; a Körös-Maros nemzeti 
Park által meghirdetett ,,Ősziró-
zsa” Természetvédelmi Vetélke-
dőn; a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium levelező 
versenyén nyelvtanból, biológiából, 
földrajzból, testnevelésből, valamint 
történelemből; az MME Bükki 
Helyi Csoportja által megszerve-
zett Év madara rajzpályázaton; a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
,,Év emlőse” rajzpályázatán. Min-
den versenyen kiemelkedően telje-
sített.

Jelenleg a Békéscsabai Szak-
képzési Centrum Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnázium és Kollégium ta-
nulója, a 2016-2017-es tanévet jó 
bizonyítvánnyal zárta és a kiemel-
kedő közösségi munkájáért okleve-
let kapott.

Doboz Nagyközség Ifjúsági díj Molnár Petrának
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Lehoczki Éva általános isko-
lai tanulmányait Dobozon végez-
te. Első osztályos korától kezdve 
rendszeresen részt vett megyei, 
valamint országos mesemondó 
és versmondó versenyeken, ahol 
eredményesen szerepelt. Alsóban 
és felsőben egyaránt rendszeresen 
járt tanulmányi versenyekre. Töb-
bek között a Simonyi helyesírási 
versenyre, a Szivárvány újság által 
meghirdetett matematikaversenyre, 
valamint a Bendegúz verseny lel-
kes résztvevője volt. Kitűnő bizo-
nyítvánnyal fejezte be az általános 

iskolát, ezért emlékplakettet is ka-
pott. Az Andrássy Gyula Gimnázi-
umba járt 4 évig. Osztályelső volt, 
valamint minden évben elismerő 
oklevélben részesült a kiemelkedő 
tanulmányi eredményei miatt. Ak-
tívan részt vett a közösségi életben. 
Jelenleg a Szegedi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi karának 
Néprajz szakos hallgatója. Volt már 
néprajzos konferencián és telje-
sen biztos abban, hogy jól döntött. 
Jövőbeli tervei között szerepel a 
könyvírás egy bizonyos néprajzi té-
máról, valamint a sok kutatás.„

Doboz Nagyközség Ifjúsági díj Lehoczki Évának

Szabó Balázs jelenleg a BSZC 
Nemes Tihamér Gépészeti, Infor-
matikai és Rendészeti Szakgim-
názium és Kollégium tanulója. 
Általános iskolai tanulmányaimat 
a Dobozi Általános Iskolában vé-
gezte, amire most is nagy szeretet-
tel gondol vissza. Szabadidejében 
nagyon szeret olvasni, kedvenc idő-
töltései közé tartozik még a törté-
nelemben való kutakodás, ismeretei 
bővítése. Általános iskolai évei alatt 
sok versenyen szerepelt, köztük az 

Őszirózsa és a Tudásbajnokság, 
amelyen a legutóbbi eredménye 
az országos 2. helyezés történelem 
tantárgyból. Sportolni is nagyon 
szeret, ezen belül is a foci, aminek 
szívesen hódol és itt Dobozon az 
ifi csapatban játszik. Későbbi tervei 
között szerepel a most elkezdett 
iskolában a Rendészeti ügyintézői 
szak elvégzése, utána a Közszolgá-
lati Egyetem, vagy ha lehetősége 
nyílik rá, akkor a Rendőrtiszti Főis-
kola.

Doboz Nagyközség Ifjúsági díj Szabó Balázsnak

Szabó Rebeka ebben a tan-
évben szerezte meg mesterdip-
lomáját a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Munka - és Szervezetpszichológia 
képzésén. De, hogy jutott el idáig?  

Az általános iskolát Dobozon vé-
gezte. Középfokú tanulmánya-
it Békéscsabán az Evangélikus 
Gimnáziumban folytatta. Egye-
temi tanulmányai első három évét 
Kolozsváron a Babes - Bolyai 

Doboz Nagyközség Ifjúsági díj Szabó Rebekának

Tudományegyetem pszichológia 
szakán végezte, ahol 2015-ben 
szerezte meg a viselkedéselem-
zői (pszichológia BA) diplomát.  
Tanulmányai alatt kitüntetett sze-
repet kaptak az életében a diák-
önkormányzati-, közösségi- és 
önkéntes tevékenységek; melyek 
hozzájárultak végül a szakiránya 

kiválasztásához is, mivel rajtuk ke-
resztül több szervezet munkájába, 
munkafolyamataiba láthatott bele. 
Leendő szervezetpszichológusként 
fő érdeklődési területe a munkahe-
lyek szociális hálózatainak vizsgála-
ta, fókuszálva a tudásmenedzsment 
területére, annak optimalizálására, 
javítására.”

A Doboz Nagyközségért Em-
lékérmet ebben az évben elsőként 
Hidvégi Julianna vehette át, a helyi 
közösségek fejlesztéséért, a kultúra 
az oktatás, a sport területén végzett 
több évtizedes kimagasló munká-
jáért a dobozi népi hagyományok 
újraélesztéséért.

Hidvégi Julianna közművelő-
dési szakember 34 éve. A Dobozi 
Közösségi Ház és Könyvtár igaz-
gatója 20 éve. Kiemelkedő szak-
mai tevékenységét miniszteri elis-
meréssel jutalmazták: 2007- ben 
Wlassics Gyula-díjban, 2015-ben 
Bessenyei György-díjban részesült. 
1994 óta hatodik ciklusában tag-
ja Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testületének. 
Számos bizottság tagjaként és 

vezetőjeként döntött a falu sor-
sát meghatározó, a dobozi em-
berek életét érintő kérdésekben. 
Az aerobik sport alapítója és ok-
tatója Dobozon 15 éven keresz-
tül. A Dobozi Hírmondó létre-
hozója és szerkesztője 2000-ben. 
A Dobozi Értéktár Bizottság 
elnökeként szívügye a helyi ér-
tékek felkutatása, népszerűsítése. 
Sikeres Leader pályázat eredmé-
nyeként megalapozta a népi kis-

mesterségek újra élesztését Dobo-
zon. A dobozi népi kézművesek 
közösségével megalakította a Do-
bozi Népművészeti Egyesületet, 
melynek elnöke. Kezdeményezője 
volt a Széchy Tamás Emlékház, 
Helytörténeti Gyűjtemény és Al-
kotóház létrehozásának, mely in-
tézményeket jelenleg is ő vezeti.
Doboz nagy rendezvényeinek 
főszervezője. Nevéhez fűződik a 
Mézes Fesztivál megszervezése. A 
Dobozi Kulturális és Sportnapok 
idén jubilált, 20. alkalommal került 
megrendezésre.
Mindent, ami a nevéhez fűződik 
szívvel és lélekkel végez. A közér-
deket mindig a saját érdekei elé he-
lyezi, még ha ez áldozatokkal is jár. 
Közösségépítő tevékenysége meg-
kérdőjelezhetetlen, Doboz nagy-
község emblematikus személyisége.

A második Doboz Nagyközsé-
gért Emlékérmet Zsigmond Károly 
kapta, az oktatás, a kultúra, a sport, 
a közösségépítés területén végzett 
több évtizedes kimagasló munká-
jáért.

 Doboz Nagyközségért Emlékérmet kapott Hidvégi Julianna

Zsigmond Károly 1991 óta a 
Dobozi Általános Iskola pedagó-
gusa. Szaktanárként, testnevelőként 
tanítványaival számos tanulmá-
nyi, és sportversenyen vett részt. 
Pedagógusként folyamatosan ké-
pezte magát. Szakvizsgázott, majd 
tanügyigazgatási szakértői címet 
szerzett. 2014-től tanfelügyelői, pe-
dagógus minősítési szakértő, mes-
terpedagógus. 2009 óta a Dobozi 
Általános Iskola intézményveze-
tője.  Vezetése alatt az intézmény 
több sikeres pályázaton szerepelt, 
ezeknek is köszönhető a nagyfokú 
infrastruktúra, taneszközfejlesztés, 
a helyi pedagógiai munka fejlődése. 
2015-ben, mint intézményvezető 
kiemelkedő szakmai tevékenységé-
ért, pedagógiai munkájáért minisz-
teri elismerő oklevélben részesült. 
2006 óta a település rendezvény-
felelőse. A helyi ünnepségek 
koordinátori munkája mellett, 
gyakran szereplője és rendezője 
az ünnepi műsoroknak. Nevéhez 
fűződik az idén nyolcadik alka-
lommal megrendezett Dobozi 
Fogathajtó Emlékverseny, va-
lamint a hagyományos Adventi 

ünnepségsorozat megszervezése. 
21 éven keresztül a Dobozi Spor-
tegyesület aktív tagja. Elnökként 
sokat dolgozott azért, hogy a dobo-
zi fiatalok megfelelő körülmények 
között sportolhassanak. Felújításra 
került az épület, világítással, vé-
dőhálókkal ellátott füves kispálya 
létesült, kiépült a pálya öntöző-
berendezése 2005-ben a Békés 
Megyei Labdarúgó Szövetség fel-
kérte a megyei ifjúsági korú roma 
válogatott szövetségi kapitányának.  
Három alkalommal részt vett 
a Balaton átúszáson, ezzel is 
példát mutatva tanítványai-
nak kitartásból, szorgalomból, a 
sport iránti elkötelezettségből. 
A Dobozi Értéktár Bizott-
ság tagja. Három kötet szerző-
je (Felfedező-A Dobozi Álta-
lános Iskola képes könyve, A 
dobozi labdarúgás képes története, 
Iránytű-A dobozi cigányok ké-
pes könyve). A könyvek 2016-
ban bekerültek a helyi értéktárba. 
A Körösök Völgye Közhasznú 
Egyesület akciócsoportjának tag-
jaként több megyei település Le-
ader pályázatainak elbírálásában 

vett részt. Dobozon e pályázati 
támogatásokból valósult meg a 
Piactér kialakítása, a református 
templom rekonstrukciója, a Széchy 
Ház közösségi terének fejlesztése. 
2006-ban megalakította a Fekete 
Gyémántok zenekart, mellyel a ci-
gány autentikus zenét népszerűsí-
tette a helyi és vidéki rendezvénye-
ken. A zenekar 2011-ben megkapta 
a Békés Megyei Kisebbségekért 
Díjat. Ismeretlen arcok néven lét-
rejött zenekara a helyi ünnepségek, 
megemlékezések egyik rendszeres 
szereplője.
Munkásságát a sokoldalúság, a 
minőségre törekvés, segítőkészség, 
lelkiismeretesség jellemzi. E tu-
lajdonságait látva és tapasztalva a 
Dobozi Általános Iskola tantestü-
lete egyöntetűen méltónak tartotta 
Zsigmond Károlyt a Doboz Nagy-
községért Emlékéremre való felter-
jesztésre.

A díjakat Köves Mihály polgár-
mester és Aratóné Vágner Margit 
alpolgármester asszony nyújtotta át. 
A programokat Nyul Zoltán Ben-
ce és az Ismeretlen arcok zenekar 
előadása színesítette.

Az elismeréseket olyan emberek 
kapták, akikre büszke lehet család-
juk, településünk. Akik nemcsak 
beszélnek a célokról, hanem sokat, 
mindent megtesznek annak eléré-
séért. Méltó helyekre kerültek az 
elismerések. Gratulálunk a kitünte-
tetteknek, további munkájukhoz jó 
egészséget, sok erőt kívánunk!

Településünk nevében a szerve-
zők és minden segítő, közreműködő 
munkáját köszönjük, akik hozzájá-
rultak a kitüntetési ünnepség sike-
res és színvonalas lebonyolításához.

Vácziné Urbanecz Annamária

Doboz Nagyközségért Emlékérem Zsigmond Károlynak
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XVI. HONVÉDELMI HADITORNA

2017. szeptember 29-én egy 
csapattal részt vettünk XVI. Hon-
védelmi Haditornán, a békéscsabai 

Repülőtéren. A csapat tagjai: „Sár-
garigók”: Békési Zoltán, Pribojsz-
ki Péter, Szabó Martin és Váradi 

Tamás (8.a) tanulók. 10 verseny-
számban mérték össze erejüket 
és tudásukat másik 20 csapattal: 
terepfutás, kézigránátdobás, terep-
tan, lövészet, történelmi tesztlap, 
fegyverismeret, ügyességi feladat 
(Mátrix), akadálypálya, egészség-
ügyi ismeretek, kötélhúzás. Minden 
résztvevő emléklapot és ajándékot 
kapott. A napot katonai, rendőri és 
tűzoltósági bemutatók színesítet-
ték. Csapatunk a közép mezőnyben, 
a 12. helyen végzett. A gyerekek jól 
érezték magukat, s elhatároztuk, 
hogy a jövő évre felkészítünk egy 
7.-es és egy 8.-os csapatot is. Külön 
szépsége volt odajutásunknak, hogy 
kerékpárral érkeztünk.

Kiss Pál Gábor

Honvédelmi Haditornán vettek részt iskolánk tanulói

TUDÓSÍTÁS NYERTES KÓRUS PÁLYÁZATRÓL!

Kedves dobozi Szülők, La-
kosok! Örömmel számolunk be 
arról, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz benyújtott pályázatunk, 

mely a Dobozi Általános Iskolá-
ban énekkar életre hívását hivatott 
segíteni: NYERT. A nyertes pályá-
zat 250.000 Ft támogatást jelent az 

énekkar számára.
A pályázat megnyerése azt je-

lenti, hogy tavasszal be kell mutat-
koznunk Békéscsabán az Éneklő 
Ifjúság Országos minősítő verse-
nyen. Erre készülünk és szeretnénk 
Doboznak és az iskolánknak szép 
eredményt hozni.

Az énekkart már hallhatták az 
iskola Jótékonysági bálján, valamint 
az október 6-i és október 23-i meg-
emlékezéseken, ahol színvonalas 
produkcióval emelte a műsor fé-
nyét. 

Ezúton is köszönjük a szülők 
támogatását, hogy gyermekeik te-
hetségével segítik munkánkat!

Kiss Rózsa kórus vezető 
és Illik Józsefné tanító

A Dobozi Általános Iskola énekkara

Az elmúlt tanév végén, illetve 
az idei tanév elején a Dobozi Ál-
talános Iskola összesen mintegy 

140 tanulója vehetett részt azon a 
lőkösházi kiránduláson, melyet a 
Békéscsabai Tankerületi Központ 

támogatott. A Vásárhelyi-Bréda 
kastély történetét tárlatvezetésen 
ismertük meg, majd egy vetélkedő 
során kiderült, ki mennyire tudott 
figyelni.  A szépen gondozott, me-
diterrán hangulatú kastélyparkban 
játékra és sétára is volt idő, sőt az 
ajándékba kapott kirándulás során 
vacsorával is vártak minket. Az 
igazi meglepetés napnyugta után 
érkezett: a kastély homlokzatán 
- Európában egyedülálló - 3D-s 
épületvetítés, fényfestés koronázta 
a napot. Köszönjük!

A lőkösházi Vásárhelyi-Bréda 
kastély és a szépen gondozott me-
diterrán hangulatú kastélyparkja 
egyedi és különleges programokkal 
várta tanulóinkat.

LÁTOGATÓBAN LŐKÖSHÁZÁN

Lőkösházi kirándulás

Az 5. a és 5. b osztály  technika 
és életvitel órán - Szabados Kris-
tóf tanár úr vezényletével - a lakó-
épületek és a természeti környezet 
kapcsolatának elemzésével foglal-
kozott. Lakóházak építése makette-
zése volt a feladat, melybe a szülők 
is bekapcsolódhattak. Építőanyag-
nak bármit használhattak a tanulók, 
a kreativitásnak semmi sem szabott 

határt. Remek alkotások születtek, 
melyeket látva néhány 6. osztályos 
tanuló is kedvet kapott az építke-
zéshez. A lakásokból, családi há-
zakból, jurtákból, sátrakból kiállítás 
nyílt, mely megtekinthető a Dobozi 
Általános Iskolában. További rész-
letek az iskola honlapján találhatók. 

www.dobozialtalanosiskola.hu

HÁZRÓL HÁZRA

Az elkészült alkotások

„Megyefutások az egészségért” 
címmel indított akciót a békés-

csabai származású Szarvas Mátyás 
többszörös magyar ultra-terepfutó-

bajnok, tanár, sportember, üzletem-
ber, a magyar gyümölcs „nagykö-
vete”. Célja a gyümölcsfogyasztás 
népszerűsítse volt.

Az akció során az ország 19 
megyéjében futott együtt a gyere-
kekkel, majd motivációs órákat tar-
tott, melyeken elhangzott, milyen 
fontos, hogy a gyerekeknek legye-
nek céljaik, és ha azokat teljesítik, 
keressék az újabb kihívásokat. 

Az idei megyefutás a Békés-
csaba—Doboz közötti 18 km-es 
táv teljesítésével zárult, a Dobozi 
Általános Iskola tanulóinak közre-
működésével. 

www.dobozialtalanosiskola.hu

MEGYEFUTÁS

Idén is részt vettek tanulóink a Megyefutáson

A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság - Réhelyi Látogató-
központ 2017. október 6-án ren-
dezte a XIV. „Őszirózsa” Termé-
szetvédelmi Vetélkedő döntőjét. 
Iskolánk csapata - Jakab Enikő, 
Tóth Éva 8. a és Szűcs Edina Ale-
xandra 7. a osztályos tanuló – a le-
velezős elődöntőt és a biharugrai 
középdöntőt követően az őszi dön-
tőn további 4 Békés megyei csapat-
tal versenyzett: Békéscsaba, Sarkad, 
Szarvas és Vésztő iskoláival.

A verseny helyszíne a Sterbetz 
István Túzokvédelmi Látogatóköz-
pont Dévaványa- Réhely volt.  

Az eseményre Jakab Enikő a 
következőképpen emlékszik vissza: 

„Balogh Lászlóné Lívia tanár-
nő alaposan felkészített minket. 
Különféle könyveket adott, videó-
kat néztünk a nemzeti parkokról. 
Wikipédiáról és különböző webol-
dalakról írtunk jegyzeteket, amit a 
verseny során fel tudtunk használ-
ni. Dévaványán volt a végső döntő, 
pontosabban a Sterbetz István Tú-
zokvédelmi Látogatóközpontban. 
Első sorban körül vezettek minket 
a látogatóközpontban és sok ér-
dekes dolgot mondtak. Írásbeli és 
játékos, megmozgató kinti felada-
tok is voltak. Az írásbeli feladatok 
nem voltak a legkönnyebbek, mert 
a szervezők nem arra voltak kíván-
csiak, hogy mit jegyeztünk meg 
abból, amit mondtak, hanem hogy 

mennyire ismerjük környezetün-
ket. A kinti feladatok nagyon mó-
kások voltak. Az egyik feladat az 
volt, hogy kipróbáltuk, milyen egy 
kengurunak, ezért zsákot húztunk 
a lábunkra és úgy kellett ugrálni. 
Volt egy nagyon érdekes feladat: a 
szervezők körülbelül 200 falevéla-
lakot vágtak ki az ősz színeiből.  
Egy nagy területen szétszórták, és 
az volt a feladat, hogy minél többet 
szedjük össze. Sokan még nem is-
merik a geochaching játékot, de ha 
valaki ismeri, tudja milyen jó: meg 
kellett keresnünk egy faládát, ami-
ben törékeny dolgok voltak. Min-
den csapatnak egy-egy doboz volt 
elrejtve és kapott mindenki egy tér-
képet, ami jelölte a helyét. A mi lá-
dánkban két vaddisznó agyara volt, 
másoknak bagolyköpet, rókakopo-
nya stb. Többek közt a ládában volt 
egy kérdés, amire válaszolni kellett. 
A versenyt követően megszülettek 
a várva várt eredmények. Nem ér-
tük el a legjobb helyezést, viszont 
nagyon jól éreztük magunkat. Kö-
szönjük a vendéglátást!”

Iskolánk csapata 4. helyezést ért 
el. Gratulálunk! 

A verseny kísérő programjaként 
az állatok világnapja alkalmából 
kisállat bemutató- és simogató, il-
letve kézműves foglalkozások vár-
ták a résztvevőket. 

www.dobozialtalanosiskola.hu

XIV. „ŐSZIRÓZSA” TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 

Természetvédelmi Vetélkedőn diákjaink
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BESZÁMOLÓ A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉLETÉRŐL

Szeptember hónap egy iskola 
életében annyi mindenről szól. Új 
arcok jelennek meg, élettől duz-
zadóan szaladgálnak a gyerekek 
hatalmas iskolatáskáikkal, torna-
zsákjukat lóbálva. Az időjárás még 
kegyes és szikrázó napsütésben le-
het birtokba venni a trambulinokat, 
focipályát, vagy csak a padon ülve 
jót lehet csevegni a rég nem látott 
osztálytársakkal. Mindenki az új 
órarendje elsajátításával küzd, kivel, 
mikor, hol lesz a tanórája. Az első 
órák élménybeszámolókkal telnek, 
bemutatásra kerül, hogy miről is 
fogunk tanulni ebben az évben 
részletesen. 

Az én életem ettől a ponttól vett 
másmilyen fordulatot a megszo-
kotthoz képest, a Diákönkormány-
zat segítő tanára lettem. Feladatom 

súlyával már az első értekezleten 
szembesülhettem, amikor elhang-
zott a Mikor lesz papírgyűjtés? 
kérdés. Uhhh…nézzük csak a 
szempontokat…ne essen az eső…
ne ütközzön másik rendezvény idő-
pontjával a kijelölt nap. 

Szeptember 25-e délelőttjén 
még nem gondoltam, hogy mi-
csoda gyűjtőmunkának leszek a 
tanúja. A szülők és gyerekek szor-
galmának köszönhetően 7740 kg 
papírhulladék töltötte meg a kon-
ténereket. Az eredményhirdetésre 
29-én került sor, ahol az első három 
helyezett tortajutalomban részesült  
/köszönet támogatónknak Takács-
né Balogh Zsuzsannának/, vala-
mint az első helyezettek egy cukor-
kagyűjtő versenyen plusz édességet 
szerezhettek az osztályuknak.

Eredmények: 
Alsó tagozat
I.hely 4.a; II.hely 3.a; III.hely 1.a
Felső tagozat
I.hely 6.a.; II.hely 8.a; III.hely 5.b

Az Időrendiséget nem követve 
megemlíteném, hogy szeptember 
16-án iskolánk részt vett az orszá-
gos Te Szedd! akcióban, ahol 217 
fő jelenlétével sikerült megszaba-
dítanunk a természetet 11 zsáknyi 
szeméttől. 

Ebben a hónapban kerítettünk 
sort a Diákönkormányzat alakuló 
gyűlésére, ahol a tagok jelképesen 
lerakták alapköveiket egy festett 
kavics elkészítésével. A képviselők-
nek el kellett dönteni kit választa-
nak meg elnöknek, a bizalmat a 8.b 
osztályos Szilágyi Petra kapta meg. 
Az iskola tanulói problémáikkal, 
ötleteikkel bátran keressék őt, hogy 
együttműködve még gördüléke-
nyebb legyen az iskola élete.

Október 30-án zárult az elem-
gyűjtő projekt, eredményekről el-
szállítás után tudunk beszámolni.

November 8-án Diákparlamen-
ti ülésen vesz részt Békéscsabán 
Szűcs Edina 7.a osztályos tanuló, 
ahol jobban beletekinthet a diák-
jogok világába, határozathozatalok 
részese lehet. 

Beszámolómat Békési Zoltán 
8.a osztályos tanuló fényképkiállí-
tásán készült fotómmal zárnám, az 
eseményről majd az alkotó osztja 
meg érzéseit. 

Balog Mária

Jutalom torták a papírgyüjtésért

HARMÓNIA 

Békési Zoltán
fotókiállítása

Mindig nagy öröm számunkra, 
ha látjuk: egy tanulónk tehetséges 
valamiben. Ha élni is tud tehet-
ségével, ráadásul az örömet szerez 
neki és másoknak is, az kivételes 
ajándék az élettől. Nem mindenna-
pi kiállításnak lehetünk szemtanúi 
néhány napja a Dobozi Általános 
Iskola egyik tantermében: Harmó-
nia címmel a természet különböző 
szépségei jelennek meg a fotókon 

– egyéni látásmódon keresztül. Az 
ünnepélyes megnyitón az alkotó, 
Békési Zoltán 8. a osztályos tanuló 
szólt pár szót a kiállításról és annak 
kezdetéről: 

„A tavalyi év második felében 
adta az ötletet Balog Marika tanár-
nő, és azóta folyamatosan készítem 
a képeket a növények témakörben. 
Együtt válogattuk ki a rengeteg 
kép közül azokat, melyeket most 
nézhettek meg! A képekről annyit 
szeretnék elmondani, hogy nekem 
azért fontosak, mert sok munkám 
van bennük, és minden képhez van 
egy történetem, egy élményem, egy 
megrögzött mozdulatom! A kiállí-
tásommal szeretném megmutatni, 
hogy egy képen több szín milyen 
nagy harmóniában tud lenni! Ez-
úton is szeretném megköszönni 
Balog Mária tanárnő és Gurzó 
Bea segítségét, és külön köszönetet 
mondok Zsigmond Károly igaz-
gató úrnak, hogy segített megva-
lósítani a tervünket!  Köszönöm 
szépen a figyelmet, jó nézelődést és 
időtöltést mindenkinek!” 

A kiállítás folyamatosan meg-
tekinthető, szeretettel várjuk az ér-
deklődőket!

www.dobozialtalanosiskola.hu

KÖNYVEK, TEA, ROBOTOK

LEGO robotok bemutatója

2017. október 6-án iskolánk a 
hagyományokat követve fejet haj-
tott az aradi vértanúk emléke és 
mártíromsága előtt. Az ünnep nap-
jára nemcsak a gyerekek és a taná-
rok, hanem az ünnepség helyszíne, 
Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 
is ünneplőbe öltözött. A megemlé-
kezés a Himnusz közös éneklésével 
kezdődött, majd iskolánk diákjai a 

szíveket, lelkeket megérintő dra-
matizált jelenetekkel, dalokkal, 
versekkel idézték fel az aradi vér-
tanúk emlékét. A szövegeket be-
vezette vagy magyarázattal kísérte, 
esetenként értelmezte a narrátor. A 
műsort tovább színesítette egy lát-
ványos táncbetét remekbe szabott 
koreográfiával.

A résztvevő tanulók a közönség 

számára érezhetővé tették a tábor-
nokok bátor és hősies kiállását, s 
azt, hogy tettükkel követendő pél-
daként szolgáltak a következő nem-
zedékeknek.  A műsor segítségével 
a jelenlévők szinte újra átélhették 
a tragikus októberi nap eseményeit.   
Az is tudatosulhatott mindenkiben, 
hogy mennyire fontos lenne napja-
inkban is magyarságunk megőrzése 
és a tiszteletadás a hőseinknek. Jó 
volt látni, hogy a diákjaink meny-
nyire komolyan vették feladatukat, 
szerepüket, hangsúlyozva ezzel is 
az esemény jelentőségét. Az ünnepi 
összeállítás a Szózat eléneklésével 
zárult.

A megemlékezés után az in-
tézményünk tanulói és tanárai, va-
lamint falu vezetésének képviselői 
koszorút helyeztek el az iskolánk 
udvarán található kopjafánál, méltó 
módon tisztelegve október 6. vérta-
núi előtt.

Zombai Attila

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

Az aradi vértanúkra emlékeztek tanulóink

„A XXI. Csabai Kolbászfeszti-
vál keretében idén is rajzpályázatot 

hirdetett a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a Körösök Völgye 

Natúrpark Egyesület óvodás korú 
és általános iskola alsó tagozatos 
gyermekek részére. A rajzpályázat 
témája – hűen a rendezvényhez 
– természetesen a csabai kolbász 
volt. Iskolánk alsó tagozatán 15 ta-
nuló készített pályaművet. A siker 
nem maradt el: Kozák Rebeka 2.a 
és Dalmadi Rebeka 4.a osztályos 
tanulók a saját korcsoportjukban 
mindketten 3. helyezést értek el. Az 
ünnepélyes díjátadón nyertes diák-
jaink oklevelet és tárgynyeremé-
nyeket vehettek át. A munka nem 
áll meg, a tanulók már készülnek a 
soron következő rajzversenyekre.” 
– tudtuk meg Krisán Edina tanító 
nénitől, a gyerekek felkészítőjétől.

www.dobozialtalanosiskola.hu

SIKERES RAJZPÁLYÁZAT

A Csabai Kolbászfesztivál rajzversenyén

A Dobozi Általános Iskola osz-
tályai visszajáró vendégei a Dobo-
zi Közösségi Ház és Könyvtárnak. 
Számtalan színes program csalo-
gatja tanítványainkat a könyvek 
közé, ahol egy-két kötet hétről hét-
re gazdára talál, olvasóvá szelídít. 
A könyvtár munkatársai pedig el-
képesztő érzékenységgel irányítják, 
terelgetik ezt a folyamatot. 

A 6.a és 6.b osztály október 
utolsó péntekén – a könyvek óvó 
ölelésében - Oláh Andor nyomába 
eredt. Óréné Erzsikétől megtud-
tuk többek között, hogy hogyan 
őrizhetjük meg egészségünket, ho-
gyan méregteleníthetünk, milyen 
gyógynövényekből áll Oláh Andor 

teakeveréke. A mindennapokban 
is hasznosítható útravalót kaptunk, 
hálásan köszönjük!

Az Országos Könyvtári Napok 
programsorozat keretében a Békés 
Megyei Tudásház és Könyvtár adott 
otthont a Békéscsabai SZC Nemes 
Tihamér Gépészeti, Informatikai 
és Rendészeti Szakgimnázium és 
Kollégium diákjai által megalkotott 
LEGO robotok bemutatójának. 
A 6.a osztály először tájékoztatást 
kapott az elméleti háttérről, majd 
a gyakorlatban is kipróbálhatták, 
hogyan lehet irányítani egy saját 
készítésű robotot. Köszönjük az él-
ményt!

 www.dobozialtalanosiskola.hu

Dr. Oláh Andor nyomában Óréné Erzsikével
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STAFÉTA

Ebben a számban 
Gábor Tamás mutatkozik be

Köszönöm testvéremnek, Márk-
nak, hogy továbbadta nekem a 
stafétát. Gábor Tamás vagyok, 28 
éves. Az általános iskolát Dobozon 
kezdtem el, majd Békéscsabán a 2. 

Számú Általános Iskolában fejez-
tem be. Innen a Kemény Gábor 
Szakközépiskolába vezetett utam, 
ahol végérvényesen beleszerettem 
a matematikába. Így emeltszintű 
matematika érettségit tettem, majd 
2 év után Logisztikai menedzser 
asszisztens szakmával gazdagod-
tam. Továbbtanulásomat is ebben 
az irányban folytattam Békéscsa-
bán a Szent István Egyetem Ag-
rár- és Gazdaságtudományi Karán. 
Fél évet dolgoztam gyakornokként 
Kecskeméten a Mercédesz gyár-
ban, illetve matematikából korre-
petáltam csoporttársaimat.  Frissen 
szerzett diplomámmal a kezemben 
belevágtam a nagybetűs életbe. Ha-
mar megtapasztaltam, hogy a mun-
kakeresés egyáltalán nem egyszerű. 
Hosszas próbálkozás után, a Ma-
gyar Telekom kínált számomra ál-
láslehetőséget. Hamar ráeszméltem, 

hogy én nem erre vágyom. Édes-
apámnak hála lehetőség kínálko-
zott külföldön szerencsét próbálni, 
így én is a külföldi munkavállalók 
útjára léptem. 2015 augusztusában 
költöztem Dachau déli részébe. Az 
elmúlt 2 évben több munkahelyen 
is dolgoztam. Igen, ott sem köny-
nyű jó munkahelyet találni. Voltam 
csomagkiszállító, komissiózó, ker-
tész és recepciós is. Jelenleg is itt 
Dachauban dolgozom egy elektro-
technikai cégnél, mint előkészítő, 
összeszerelő. Bár az itteni munkát 
nagyon élvezem, jelenleg is aktívan 
munkát keresek. Szeretnék végre a 
szakmámban dolgozni, ez sajnos 
idáig nem adatott meg. De nem 
adom fel! Szeretnék visszatérni a 
hazámba, ott szeretnék élni és dol-
gozni. 

A stafétát szeretném átadni Ba-
logh Richárdnak.

„A szeretet türelmes, jóságos; 
a szeretet nem irigykedik, a szere-
tet nem kérkedik, nem fuvalkodik 
fel. Nem viselkedik bántóan, nem 
keresi a maga hasznát, nem ger-
jed haragra, nem rója fel a rosszat. 
Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, min-
dent eltűr. A szeretet soha el nem 
múlik...”

(Bibliai idézet Pál 1. levele a 
Korintusiakhoz 13,4-8) 

Október elseje az idősek világ-
napja. Ebből az alkalomból került 
megrendezésre október elején az 
ünnepség az Idősek Klubjában, 
melyen Gáborné Fekete Katalin 
köszöntötte mindazokat az embe-
reket, akik hosszú élet munkáját, 
tapasztalatait tudják maguk mö-
gött. Köves Mihály polgármester 
úr ünnepi beszédet mondott, majd 
Barcsay Rebeka énekét hallgathat-
ta meg a közönség. Ezt követő-
en Szatmáriné Rozika dalcsokrot 
adott elő az idősek nagy örömére. 
Következett a finom ebéd, majd a 
meglepetés sütemény. A jó han-
gulatról Sztojka Attila és Komlósi 
Gyuri gondoskodott. A mulatságot 
a tombolasorsolás szakította félbe, 
sok szép ajándék talált gazdára. A 
második és harmadik díjat nyer-
te Szűcs Lajosné, a fődíjat nyerte 
Szabó Sándorné. A fődíjakat Köves 
Mihály polgármester úr ajánlot-
ta fel, ezúton is köszönjük szépen 
neki. Továbbá köszönjük szépen 
mindenkinek a tombolatárgyak 

szíves felajánlását. Ez a nap az idős 
emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Feladatunk, lehetővé tenni számára 
az öregkorhoz méltó életet, támaszt 
nyújtani nekik a pihenés éveiben. 
Vigyázni kell rájuk segíteni őket, 
hogy a hosszú évek kemény mun-
kája után örömteli életet élhesse-
nek. Érezzék, hogy nem hagyjuk 
magukra őket, hogy fontos részei 
életünknek. Szüleink és nagyszü-
leink mosolya és gondoskodása 
rengeteg erőt sugároz felénk, a ki-
tartásuk, szeretetük felbecsülhetet-
len kincs számunkra. Jó egészséget, 
tartalmas, boldog életet kívánunk 
minden idős embertársunknak.

Október elején a klubtagok a 
Könyvtárba látogattak át. Előa-
dáson vettek részt, melynek címe 
Víz, víz, tiszta víz, témája Dr. Oláh 

Andor élete és munkássága. Külön-
böző fajtájú vizeket kóstolhattak a 
jelenlévők és cipő nélkül sétálhat-
tak különböző fajtájú köveken, ka-
vicsokon.

Majd a hónap közepén szintén 
rendezvény volt a Gondozási Köz-
pontban, ezúttal családi napot tar-
tottunk a klubtagok és családtagjaik 
számára. Az előtérben lehetett fale-
vélből őszi mécseseket készíteni, 
valamint a mini kiállítson megte-
kinteni az időseink munkáit, ami-
ket a mindennapokban alkotnak. A 
társalgóban eközben gyülekeztek az 
érdeklődő családtagok, akiket Gá-
borné Fekete Katalin intézmény-
vezető köszöntött sok szeretettel. A 
köszöntő után egy átmozgató torna 
kellős közepén találták magukat, 
melyet szemmel láthatóan nagyon 
élveztek. Majd jó hangulatban el-
telt kötetlen beszélgetés követke-
zett. Almás pitével, kávéval ven-
dégeltük meg időseinket valamint 
családtagjaikat. Délután megrende-
zésre került a sütemény parti, ahol 
köszöntöttük névnapjukat valamint 
születésnapjukat ünnepelt klub-
tagjainkat. Az asztalok roskadásig 
megteltek finomabbnál finomabb 
házi süteményekkel, édessel és sós-
sal egyaránt, melyet virágzó teával 
kísérhettek. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel jövőre is várunk 
minden kedves érdeklődőt! 

Szűcsné Horváth Ildikó

OKTÓBERI HÍREK A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN

Az idősek világnapján

A Mozgáskorlátozottak Dél-Al-
földi Regionális Egyesület Dobozi 
Csoportja, kiránduláson vett részt 
2017. október 7-én Debrecenben 
és a Hortobágyon. Programunkat, 
Debrecenben kezdtük, ahol meg-
néztük az ország legnagyobb refor-
mátus templomát, az 1500 négy-
zetméteren fekvő Nagytemplomot. 
A Nagytemplom a magyarországi 
Református Egyház jelképe, miatta 
nevezik Debrecent gyakran, „KÁL-
VINISTA RÓMÁNAK”. 1805. és 
1824. között épült. Hatalmas tor-
nyai 61 m magasak. Itt   található 
a Rákóczi nagyharang, melynek 
tömege: 3800 kg. A Nagytemp-
lomban található még Európa leg-
nagyobb egyházi makettkiállítása, 
valamint megtekinthető még Kos-
suth széke. Az épületben lift műkö-
dik, így könnyebb volt a bejárása. A 
felső szintről gyönyörű panoráma 
tárult elénk  Debrecen városára. A 
templom látogatás után átsétáltunk 
a Déri múzeumba, ami Debrecen 
legnevezetesebb közgyűjteménye, 
Debrecen belvárosának ékessége, 
1930-ban adták át ünnepélyes ke-
retek között. 

A Déri múzeum legnagyobb 
vonzereje a világhírű Munkácsy-tri-
lógia, ECCE HOMO, KRISZ-
TUS PILÁTUS ELŐTT ÉS A 

GOLGOTA. Jelenleg újra együtt 
látható a három kép, melyet zenés 
fényjátékkal tekintettünk meg. A 
múzeumban még nagyon sok és 
csodálatosan szép kiállítás található, 
többek között éppen ideiglenesen 
kiállított, a Romániai Nemzeti Tör-
ténelmi Múzeum vendégkiállítása 
az ősi arany és ezüstkincsek Romá-
niából, kiegészítve a Déri múzeum 
arany leleteit. A múzeum látogatás 
után, buszra szálltunk és mentünk 
ki a Hortobágyra. Szerencsénk-
re, nagyon kellemes, szép őszi idő 
volt, itt a csoport együtt még meg-
tekintette a 9 lyukú hidat. Ezután 
szabadprogram következett, mivel 
most volt a szürke barátok talál-
kozója kirakodó vásárral, főzőver-
sennyel műsorokkal, mindenki el-
dönthette mit szeretne látni, vagy a 
nagyon szép Hortobágyi csárdában 
esetleg megebédelni. 

Programunk végén, kissé fá-
radtan, de nagyon jó hangulatban, 
és sok-sok élménnyel térhettünk 
haza. Minden kedves résztvevőnek 
köszönöm, hogy hozzájárult az út 
sikeréhez. 

Nagy Mihályné
csoportvezető

KIRÁNDULÁS DEBRECENBEN ÉS A HORTOBÁGYON

Debreceni kirándulás

Klubtagok és családtagjaik

Segítség a bajban 
Gyűjtést szervez az önkormányzat 

Szabó Elekné egyedül élő idős néni családi háza Dobozon, a Bartók Béla utcában
 2017. október 6-án teljesen kiégett, mindene oda veszett. 

Doboz Nagyközség Önkormányzata gyűjtést szervez a károsult megsegítésére.
A Takarékszövetkezetben nyitott számlaszámra várják a felajánlásokat. Kérjük, hogy aki tud, segítsen!

Számlaszám: 53600037-15005094

Október 8-án Tokaji Szüreti 
mulatságon vettünk részt. Meg-
lehetősen korán indultunk útnak. 
Meglátszott a korai kelés, de ahogy 
távolodtunk Doboztól úgy vidult 
a tagság. A programok kezdetére 
megérkeztünk és tetszés szerint le-
hetett választani ki-ki ízlése szerint. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, 
gyönyörű napsütés tette szebbé a 
hajókirándulást a Bodrog és a Tisza 
találkozásánál. Nem számítottunk 
rá, csak kivételesen indították el a 
hajót és jókor voltunk jó helyen. 
Csodálatos látványban volt ré-
szünk. Nem a Tiszát néztük hanem 
a Tiszáról és a Bodrogról a hegyek 

sokszínűsége tárult elénk. További 
programokban borkóstolás, szőlő-
fajták megismerése szerepelt. Zá-
rásként magyar nóta előadást te-
kintettünk meg.

Köszönjük a CBA támogatását.
Részt vettünk társszervezeteink 

záróebédjén is, Újkígyós és Kamut 
volt a rendező.

Helyi szervezetünk 19-én 
tartja évzáró ebédjét. Érdeklődni 
a Gondozási Központban novem-
ber 15-ig.

Aki nem rendezte a tagdíjat, ké-
rem tegye meg a fogadóórán.

Vantara György 
a helyi szervezet vezetője

Tokaji Szüreti mulatságon vett részt az egyesület

TOKAJI KIRÁNDULÁS
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AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE: 2017.  november 23-24. 

(csütörtök-péntek)
Pótbefizetés december 8. (péntek)

7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
A POLGÁRMESTERI HIVATAL

B épület 7-8-as számú irodájában.
Kérjük a fizetési napok pontos betartását!

APRÓHIRDETÉSEK
Termelői méz eladó. Vágner Sándor, Do-
boz, Árpád u. 14. Tel.: 06/70 208-9489

Doboz Nagy utca 60/a szám alatt családi 
ház eladó! Ár: 12.400.000 Ft 
Tel.: 06/70 634-1083
Telek eladó Doboz, Klapka u. 1/a szám 
alatt. Érd.: 06/30 371-8738
2 szobás + nappali, fürdőszobás családi-
ház, nagy kerttel eladó! Doboz, Zrínyi 
u. 21. szám. I.ár: 4.200.000 Ft Érd.: 
Doboz, Zrínyi u. 33. szám alatt, illetve 
a 06/20 564-9897, 06/20 222-3545-ös 
telefonszámon

Sarkadi munkahelyre, betanított 
munkára, NŐI munkaerőt keresünk. 

Kereseti lehetőség nettó 624 Ft/h, 
heti fizetés. 

Bejárás biztosított. 
Jelentkezni: 06/70 428-8777

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, 

Szatmári Gáborné
(Podmaniczki Margit) 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek 

és mély gyászunkban 
osztoznak. 

A gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések:

Köteles Ferenc és Árvai Bettina kisfia Milán
Czékus Sándor és Lipták Edit kislánya Anett
Mezei Sándor és Szabó Tünde Katalin kislánya Katalin

Házasságkötés:

Nem volt

Halálozás: 

Szatmári Gáborné Zsibongó u. 58.                           (1957.)
Szabó Sándorné Széles u. 48.                                  (1949.)
Szabó Istvánné Erkel u. 1.                              (1927.)
Dézsi László Szászkert u. 8.                                       (1954.)
Óré Mihály Rákóczi u. 18.                             (1963.)
Vas István Árpád u. 10/a                                 (1967.)
id. Molnár Mihály Maksár u. 8.                                (1955.)
Balog Gáborné Nagy u. 43.                          (1925.)
Szabó László Körös Balpart 25.                             (1947.)
Dézsi Gáborné Zsibongó u. 15.                                  (1947.)

Apróhirdetését, hirdetését leadhatja
a Polgármesteri Hivatal
13. számú irodájában.

LAPZÁRTA:  2017. november 24.

Az ügyeletes rendőr telefonszáma:
06/30 633-7224

Az ügyeletes polgárőr telefonszáma:
06/20 448-5710

A Dobozi Hírmondó 
elérhetőségei:

 Tel.: 06/20 288-5862
E-mail: hirmondo@doboz.hu

Változik a védőnői tanácsadási fogadóóra!
 Hursán Dominika 

Várandós tanácsadás kedd 8 és 10 óra között.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 

kedd 10 és 12 óra között és 13 és 15 óra között
 Szojka Tímea 

Várandós tanácsadás csütörtök: 8 és 10 óra között
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 

10 és 12 óra között és 14 és 16 óra között
 A gyermekorvosi tanácsadás marad
 csütörtöki napon 12-től 13 óráig.

Az új szülői kérdőivek és rizikókérdőívek kitöltése kötelező lett, 
ezért kérjük a családok türelmét a Tanácsadóban.

Alföldvíz
Műszaki hibabejelentés: 

06/80 922-333
Szenyvízbekötés bejelentés: 

06/40 922-334
DÉMÁSZ

Telefonos ügyfélszolgálat: 
06/62 565-600 

6-os gomb: hibabejelentés
Égáz – Dégáz
Hibabejelentés: 
06/80 440-141,
 06/80 820-141

A Dobozi Hírmondó 

szerkesztősége arra kéri 

a sportolókat, sport barátokat,  

ha bármilyen sporteseményről 

tudnak, azon részt vettek, jelez-

zék szerkesztőségünknek,  

így mi is be tudunk számolni 

ezekről a történésekről. 

E-mail: hirmondo@doboz.hu;      

Tel.: 06/20 288-5862

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Vári Ádám ügyvéd minden hónap első 

pénteki napján INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart 
a Dobozi Gondozási Központban.

A következő időpontok: 
2017. december 1. 9.00 -12.00 óráig

Szabad időpontok még vannak! Telefon: 06/66 268-171

Vágner Ferenc 

és neje 

Szatmári Zsuzsanna 

2017. november. 11-én ünnepelte 

50. házassági évfordulóját.

 Sok szeretettel köszönti őket a család
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VII. DOBOZI ADVENT
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a 

DOBOZI ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZATOT. 

A GYERGYAGYÚJTÁS IDŐPONTJAI:
december 3. 17 óra

december 10. 17 óra
december 17. 17 óra
december 20. 16 óra

Helye: Dobozi Általános Iskola udvara
KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG:

december 20. 17 óra

Helye: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

A programokról részletesen tájékozódhatnak önkor-

mányzatunk honlapján és a kihelyezett plakátokon!

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:

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

mézes sütemények kóstolója, karácsonyi díszek készítése, árusítása.

Nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A RENDEZVÉNYEK FŐ TÁMOGATÓJA:

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az Országos Könyvtári Napok 
színes programjai várták a kicsiket 
és a nagyokat egyaránt a Dobo-
zi Közösségi Ház és Könyvtár-
ban 2017. október 3. és 7. között. 
Az eseménysorozat idén a CSAK 
TISZTA FORRÁSBÓL összefog-
laló címet kapta. Ez a néhány szó 
Bartók Béla Cantata Profana mű-
vének befejező gondolata. A „tiszta 
forrás” környezetünk szépségeinek 
védelmére és megbecsülésére is utal. 
Minél többen, minél több oldalról 
erősítjük a gyerekekben és felnőt-
tekben a környezet iránti szeretet 
igényét, talán annál jobban odafi-
gyelnek arra. A környezet védelmén 
kívül a hét során a település értéke-
ire, a gyermekek lelki egyensúlyára 
a közösségben való lét élményére 
hívtuk fel  a figyelmet.

Október 3-án a tudásforrás 
napján, Dr. Németh Csaba törté-
nész látogatott el hozzánk, aki el-
kalauzolt bennünket településünk 
múltjába, előadásának középpont-
jába helyezve a helyi sajátosságokat. 

Az előadást követően a jelenlévők 
kötetlen formában beszélgettek a 
nagyközség múltjáról, legendáiról 
és a közösségi emlékezetben fenn-
maradt történetekről.

Október 4-én, szerdán a bol-
dogság forrását kerestük a Baba- 
mama klub tagjaival. Kneifel Edit, a 
békéscsabai Vár-Játék tulajdonosa, 
A boldogság forrása gyermekkor-
ban címmel tartott előadást. Beszélt 
a gyermekek készségfejlődéséről, az 
életkornak megfelelő játékokról, 
a tudatos játékválasztás fontos-
ságáról, a közös játék élményéről. 
Előadását követően Óréné Erzsike 
beszélt a szülőknek a közös mesélés 
élményéről, fontosságáról és Edittel 
együtt könyveket ajánlott a szülők 
figyelmébe.

Október 5-én délelőtt a Dobozi 
Általános Iskola 2. osztályos diákjai 
vették fel a hétmérföldes csizmát 
és látogattak el a könyvtárba, ahol 
folyóiratokkal, gyermek és ifjúsági 
könyvekkel ismerkedhettek meg, 
relaxációs gyakorlattal képzeletbeli 

utazáson vehettek részt, kavicsos 
talpmasszázzsal kényeztethették 
magukat. Délután a „Víz, víz, tiszta 
víz” című programunkon a Dobozi 
Gondozási Központ Idősek klubját 
láttuk vendégül. A kellemes hangu-
latú délutánon különböző ásványvi-
zeket kóstolhattak, meditálhattak, 
valamint Óréné Szabó Erzsébet 
és Balog Sándorné segítségével, 
Dr. Oláh Andor egészségmegőrző 
tanácsait ismerhették meg kedves 
vendégeink.

Pénteken, október 6-án este, a 
Nők Lapja Psziché és a Nők Lap-
ja Évszakok folyóirat szerkesztője, 
Váradi Krisztina látogatott el a Do-
bozi Közösségi Ház és Könyvtárba. 
Az újságíró Dobozon nőtt fel, itt 
szerezte gyermekkori élményeit, 
amelyeket egy kellemes hangu-
latú beszélgetés során elevenített 
fel. Beszélgetőpartnere Futakiné 
Debreczeni Ilona volt, aki segített 
előcsalogatni Kriszti emlékeit. Az 
érzelemdús est során, volt meg-
hatódás, sírás, de a nevetéstől is 
kicsordult pár csepp a volt osztály-
társak, tanárok, barátok, ismerősök 
szeméből. Az est kellemes hangu-
latához Kukola Julianna és Komlósi 
György produkciója is hozzá járult.

Szombaton ránk mosolyogtak 
az égiek és gyönyörű, napsütéses 
időben látogattunk el a Sámson vá-
rához. Az odavezető úton szebbnél 
szebb meglepetések vártak bennün-
ket, hiszen az őszi erdő színei egy 
csodavilágba varázsoltak bennün-
ket, kerékpár túrázókat.

Az Országos Könyvtári Napok 
dobozi programjai sok látogatót 
vonzottak, bízunk benne, hogy jö-
vőre is ennyi érdeklődőnek szervez-
hetünk kellemes kikapcsolódást.

Domokos Adrián

Egészségmegőrzésről beszélgettünk az Idősek klubjának tagjaival

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL

Atletico Békéscsaba–Dobozi 
SE 0–11 (0–4)

Békéscsaba. V.: Korbely. Doboz: 
Bócsik – Szabó A. (Váczi), Tímári, 
Somogyi, Lukucz I., Balog Zs., Ko-
pács (Szabó Gy.), Lukucz M., Kiss 
T. (Mészáros), Szigeti, Sztojka (Bar-
csay). Játékos edző: Barcsay Attila. 
G.: Lukucz M. a 6., a 24., az 58., a 
74., Kiss T. a 19., Kopács a 28., Mé-
száros a 46., a 84., Somogyi a 48., a 
80., Szabó Gy. a 81. percben. ill. az 
egész csapat.

 Barcsay Attila: – Végre gólok-
ban is megmutatkozott, hogy esé-
lyesként léptünk pályára. 

Dobozi SE–Mezőberényi LE 
2–1 (2–0)

Doboz, 150 néző. V.: Mezei. 
Doboz: Bócsik – Szabó L., Tímári, 
Somogyi, Lukucz I., Balog Zs., Ko-
pács (Tóth L.), Lukucz M. (Balogh 
N.), Kiss T. (Mészáros), Szigeti 
(Váczi), Sztojka (Barcsay). Játékos 
edző: Barcsay Attila.  G.: Sztojka a 

11., Kopács a 44., ill. Adamik a 47. 
percben. Jó: Lukucz I., Balog Zs., 
Somogyi, Szigeti J.

Barcsay Attila: – Ideges, kapko-
dó játék, de ezért is három pontot 
adtak. 

Békéscsabai MÁV–Dobozi SE 
0–1 (0–1)

Északi csoport Békéscsaba, 150 
néző. V.: Szatai. Doboz: Bócsik – 
Szabó L., Szabó A., Lukucz I., Balog 
Zs., Kopács (Tóth L.), Lukucz M., 
Kiss T. (Mészáros), Szigeti, Barcsay 
(Somogyi), Sztojka (Tímári). Játé-
kos edző: Barcsay Attila. G.: Bar-
csay az 5. percben. Jó: Bócsik (a me-
zőny legjobbja), Barcsay, Szabó L. 
 Barcsay Attila: – Gyenge játékkal 
szerencsés győzelmet arattunk.  

Dobozi Se- Bucsa Se labdarúgó 
mérkőzés elmaradt, mert a vendé-
gek nem tudtak kiállni. A mérkőzés 
3 pontját, 3:0-s gólkülönbséggel a 
versenybizottság a Dobozi Se javá-
ra igazolta.

A Dobozi SE felnőtt csapata

DOBOZI FOCI

Dr. Németh Csaba előadása Játékokról, játékosan

A baba - mama klub apróságai alkotnak Vendégünk volt Váradi Krisztina

MEGEMLÉKEZÉS AZ 
ELHUNYT VADÁSZOKRÓL

A Kettős-Körösmenti Vadász-
társaság hagyományaihoz híven az 
őszi közgyűlés alkalmával megem-
lékezést tartott elhunyt vadásztár-
sairól a Vadászház udvarán felállí-
tott kopjafánál.

a Kettős-Körösmenti 
Vadásztársaság tagjai


