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HírmondóDOBOZI

√ Megkezdődött a szociális tüzelőanyag kiosztása

√ Közvilágítás korszerűsítése

√ Márton Napi Ludasságok

√  A Dobozi Általános Iskola hírei

Karácsonykor ünnepelni gyű-
lünk össze szeretteinkkel. Ekkor 
szakítunk több időt, hogy csalá-
dunkkal, rokonainkkal, barátaink-
kal tölthessünk szeretetben gazdag 
órákat. Melegség tölti el szívün-
ket, egy-egy pillanatra megállunk 
a rohanó világban és számvetést 
készítünk az elmúlt évről. Felid-
ézzük a legszebb pillanatokat és 
minden szépséget, jóságot elrak-
tározunk a lelkünkbe, hogy ebből 
meríthessünk erőt az elkövetkező 
új év napjaira is. Mindenki érezze 
a Karácsony örömét, a harmóniát, 
a békét és a szeretetet. Az ünne-
pek alatt tekintsük át a mögöttünk 
hagyott évet, sorra véve minden jó 
cselekedetünket, esetleg mulasz-
tásainkat családunkkal, embertár-
sainkkal szemben. Tervezzünk és 

tegyünk fogadalmat, hogy jövőre 
többet teszünk és nagyobb erővel 
fogunk küzdeni a közösségért. Hi-
szem, hogy minden ember, minden 
család talál maga mögé tekintve 
sikereket, eredményeket 2017-ben 
is. Így van ezzel Doboz nagyközség 
is, melynek Képviselő-testületével 
együtt büszkék vagyunk települé-
sünk sikereire, teljesítményére, el-
sősorban úgy, mint a közös célokért 
tett erőfeszítéseink gyümölcsére. 
Sok munkával és példaértékű ösz-
szefogással jutottunk el idáig, ami-
ért köszönet illeti a falu lakosságát. 
Mert sikert, csak közösen érhetünk 
el! Érezzék magukénak az eredmé-
nyeket. 

A mindennapok teendői után 
álljunk meg ezeken a napokon, pi-
henjünk meg családunk, barátaink 

körében. 
Meg kell tanulnunk tiszta szív-

vel, szeretettel örülni. Igazi öröm 
csak akkor, és úgy születhetik a 
szívünkben, ha embertársainkat is 
örülni látjuk. Ebben a hitben kívá-
nom mindannyiuknak, hogy a sze-
retet és a vele együtt járó békesség 
tegye széppé az ünnepüket. Kívá-
nom, hogy ez az ünnepi idő akár 
egyedül, akár szeretteik körében 
töltik a karácsonyt, segítse Önöket 
igazi kikapcsolódáshoz, testi, szel-
lemi és lelki megújuláshoz, feltöl-
tődéshez, hogy az új esztendőt új 
szívvel és újult erővel kezdhessük.

Nichi-ya Nikoletta soraival kí-
vánok minden dobozi polgárnak 
békés, boldog, áldott szent karácso-
nyi ünnepeket:

„Tegyünk félre minden rosszat, s 
őszintén szeressünk, hogy szent kará-
csony ünnepén kedvesebbek lehessünk.

Hagyjuk, hogy a szeretet a lel-
künkbe költözzön, s minden negatív 
érzést jó messzire üldözzön.

Mert a jóság nagyon ragályos, 
kézről-kézre terjed, de néha már egy 
mosoly is áldozatot szedhet.

Minél többet adunk, vissza annál 
többet kapunk.

Ha év közben nem is, de legalább 
most az egyszer legyen kedves, és meg-
értő minden egyes ember, mert csak így 
lehet őszinte, és békés karácsony.

Kívánom, hogy a szeretet lángja 
ott lobogjon mindenütt a világon.”

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Boldog, meghitt karácsonyt kíván Köves Mihály polgármester
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OVIBÁL 2017

2017. november 11-én, hagyo-
mányainkhoz híven megrendeztük 
a tizenhatodik Ovibálunkat. Sokan 
érezték úgy, hogy ez nagyon fontos 
esemény, ezért minden tőlük telhe-
tőt megtettek a siker érdekében. A 
sok munka meghozta az eredmé-
nyét. Elmondhatjuk, hogy igazán jól 
sikerült a rendezvény. Ezt bizonyít-
ja, hogy szombaton este a Művelő-
dési Ház nagyterme szinte teljesen 
megtelt. A színpad elején rengeteg 
szebbnél-szebb tombolatárgy gyűlt 
össze, a szülők, és sokak adakozó 

kedvének köszönhetően. Rendezvé-
nyünket, mint mindig, megtisztelte 
jelenlétével az alapítvány létrehozó-
ja, Ábrahám Györgyné Rózsika óvó 
néni is. A megnyitóbeszédet Puju-
né Deme Anita tartotta. Köszön-
tötte a megjelenteket, majd átadta 
a szót Köves Mihály polgármes-
ternek, akinek szavaiból kiderült, 
fontosnak tartja munkánkat és ezt 
az eseményt. A következőkben az 
alapítvány céljairól, tevékenységéről 
hallhattak néhány szót. Örülünk, 
hogy minden évben egyre több csa-

lád jön el a bálba kisgyermekestől, 
és annak is örülünk, hogy egyre 
nagyobb a bizalom alapítványunk 
iránt, jelzi ezt az adók egy százalé-
kának minden évben egyre maga-
sabb összege. Kérjük, tartsák meg jó 
szokásukat, s ezen túl is gondoljanak 
ránk, amikor kitöltik azt a kis rubli-
kát. Köszönjük! Köszönetet szeret-
nénk még mondani mindazoknak 
is, akik lelkesen részt vettek a bál 
szervezésében, lebonyolításában, 
azoknak, akik bármilyen formában 
támogatták azt, és nem utolsósor-
ban azoknak, akik jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket. Köszön-
jük a Művelődési Ház dolgozóinak 
segítségét.  Mindenféle félreértések, 
tévedések elkerülése végett, az idei 
évben úgy döntöttünk, hogy nem 
soroljuk fel a támogatóinkat. Biz-
tosak vagyunk abban, hogy senki 
sem azért támogatott minket, hogy 
a nevét az újságban olvassa. Min-
denkinek, aki valamilyen formában 
segítette a Dobozi Óvodáért Ala-
pítványt, nagyon szépen köszönjük!

 Találkozzunk jövőre az ovibál-
ban.

A Dobozi Óvodáért Alapítvány 
Kuratóriuma

Idén is jó hangulatban telt az Ovibál

Móra LászLó:
Karácsonyi csengő

Csingilingi, cseng a csengő,  
Száll a szánkó, mint a felhő,  
Csaknem elszakad a gyeplő,  
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.  
És mire az estihajnal  

Megjön a szép fenyőgallyal,  
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,  
Égben termett csodafája,  

S mindent, mindent aggat rája  
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengőt,  
Ezüst lepkét, ringót rengőt,  

Amilyen még földön nem nőtt,  
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,  
Ahol sok a koldus, árva,  

Hol jóságod legtöbb várja,  
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,  
A szíveknek melegséget,  
Karácsonyi szép meséket,  
S az Istennek dicsőséget. 

A tartalomból:

Meghitt, békés karácsonyt és sikerekben gazdag,

boldog új évet kívánunk minden 

kedves Olvasónknak

Doboz Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete

és a Dobozi Hírmondó szerkesztősége
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Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2017. 
november 21-én tartotta soron kö-
vetkező ülését, ahol elsőként Köves 
Mihály polgármester tájékoztatta 
a testületi tagokat a két ülés kö-
zött történtekről. „Október 30-án 
a jegyző asszonnyal együtt a TAP-
PE igazgatójával tartottunk mun-
kamegbeszélést, többek között a 
dobozi és a szanazugi hulladék-el-
szállításával és a kisebb űrtartal-
mú szállítójármű igénybe vételével 
kapcsolatosan. November 1-jén a 
Halottak Napi megemlékezésre 
került sor. 2-án az Egészségügyi 
Központ energetikai pályázatának 
megvalósításáról egyeztető megbe-
szélést tartottunk. 7-én az Alföld-
víz Zrt. közgyűlésén képviseltem 
Önkormányzatunkat. 9-én a Kor-
mányhivatal Luther utcai épületé-
nek felújítási munkáinak átadására 
került sor. 10-én Békéscsabán, az 
alpolgármester asszonnyal a hul-
ladék válogatómű üzemeltetését 
néztük meg, egy bejárással egybe-
kötött szakmai tájékoztató kereté-
ben. Délután a Szent Anna Ala-
pítvány projektnyitó rendezvényére 
kaptunk meghívást. 11-én egy jó 
hangulatú Ovibálon vettünk részt. 
15-én az Értéktár Bizottsági ülésen 
alpolgármester asszony képviselte 
Önkormányzatunkat. 16-án az Ivó-

vízminőség-javító Önkormányzati 
Társulási Tanácsi ülésre került sor 
Békéscsabán. Délután a békéscsa-
bai járáshoz tartozó Polgárőr Szer-
vezetek elnökségi ülésére került sor 
településünkön.

A településkép védelméről szó-
ló 2016. évi LXXIV. tv. 12. §. (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az önkormányzatnak a te-
lepülésképi rendelet megalkotásáig 
módosítania kell, vagy meg kell al-
kotnia a reklámok, reklámhordozók 
és cégérek elhelyezésének, alkal-
mazásának követelményeiről, fel-
tételeiről és tilalmáról szóló önkor-
mányzati rendeletet, és a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhe-
lyezésére vonatkozóan a település-
képi bejelentési eljárásról szóló ön-
kormányzati rendeletet. A rendelet 
átmeneti időszakra szól, hiszen, ha 
a Képviselő-testület elfogadja a te-
lepüléskép védelméről szóló rende-
letet, annak tartalmaznia kell e rek-
lámokra vonatkozó szabályozást is. 
A helyi adókról szóló 18/2015. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosítását is elfogadta a testület, 
melyben az építményadó sajátos 
fajtáját, a reklámhordozókra vonat-
kozó adót vezette be az önkormány-
zat. Adómentes a 20 négyzetmétert 
meg nem haladó reklámfelület. A 
helyi adók területén egyéb változás 

nem lesz.
Az Országgyűlés a települések 

jellegzetes és értékes arculatának, 
megóvása, kialakítása, az épített 
természeti környezet védelme, 
valamint az építési beruházások 
sikeres megvalósítása érdekében 
megalkotta a településkép védel-
méről szóló 2016. LXXIV. törvényt. 
A jogszabály célja az építési be-
ruházások támogatása, egyúttal a 
hazai városok és községek sajátos 
településképének védelme és ala-
kítása társadalmi bevonás és kon-
szenzus által. Ennek értelmében a 
törvény kimondja, hogy a telepü-
léskép védelmének elemei az ön-
kormányzati rendeletekben egyér-
telműen kerüljenek megállapításra 
és új eszközként bevezetésre ke-
rült a települési arculati kézikönyv. 
Az arculati kézikönyv part-
nerségi egyeztetése több fó-
rumon megtörtént, a doboz.
hu honlapon megtalálható. 
A Képviselő-testület elfogadta a te-
lepülés arculati kézikönyvét, fórum 
keretén belül a településképi rende-
let tervezetét is tárgyalta.

Doboz Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2018. 
évre szóló költségvetési kon-
cepcióról készült előterjesz-
tést megtárgyalta és elfogadta.  
Az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. §. (1) be-
kezdésének 2014. szeptemberi 
hatályon kívül helyezése megszün-
tette a költségvetési koncepció be-
nyújtására vonatkozó előírást.

A gazdálkodás során továbbra 
is fontos követelmény, hogy a helyi 
önkormányzatok számára a jogsza-
bályokban előírt kötelező feladatel-
látás biztosított legyen. Az önként 
vállalt helyi közügyek, feladatok 
megoldása, ellátása nem veszélyez-
tetheti a törvény által kötelezően 
előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozá-
sa a saját bevételek, vagy az e célra 
biztosított külön források terhére 
lehetséges. A díjak emeléséről nem 
hozott döntést a testület. Új adó-
nem bevezetésére nem kerül sor és 
a meglévő adótételek sem változnak 
2018-ban.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
belső ellenőrzés 2018. évi ellenőr-
zési tervét jóváhagyta. Felkérte a 
jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben 
foglaltaknak megfelelően az elle-
nőrzések végrehajtásáról gondos-
kodjon.

A DAKK Dél-alföldi Közleke-
dési Központ Zrt. 2017. december 
10-től településünket érintően a 
4880 Gyula – Doboz – (Vésztő) 
autóbusz-útvonalon tervezett vál-
tozásokat elfogadták, mely nem 
érinti hátrányosan a közlekedőket.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata felkérést kapott, hogy 
tagja legyen az Alföld Slow Egye-
sületnek. Az egyesület a lassú (slow) 
turizmus és a lassú (slow) szemlélet 
elterjedését, megélését, a magyar-
országi települések körében a téma 
iránti érdeklődés felkeltését, továb-
bá ezen keresztül a helyi és a hazai 
termelő és turisztikai vállalkozások 
támogatását, erősítését tartja a leg-
fontosabb céljának. Az egyesület 
célja továbbá a felgyorsult világban 
a pillanatok megélése, a tudatossá 
válás, mind az életvitelben, mind 
a fogyasztásban, mely egyben az 
egészség alapja is. 
A tagdíj összege évente helyi ön-
kormányzati tag esetén lakosonként 
10 Ft, azzal, hogy a lakosságszám 
tekintetében a tárgyévet megelőző 
december 31-i állapot az irányadó.
A testület úgy döntött, hogy belép 
az Alföld Slow Egyesületbe rendes 
tagként. Felkérte a polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok megté-

telére.
Doboz Nagyközség Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 
– mint a munkáltatói jogkör gya-
korlója – a polgármester 2017. évi 
szabadság felhasználásának ütem-
tervét jóváhagyta.

Váradi Mária képviselő asszony 
2017. augusztusi képviselő-testületi 
ülésen interpellációt nyújtott be a 
polgármester szabadságával kap-
csolatban. A választ a képviselő asz-
szony elfogadta.

Köves Mihály polgármester 
bejelentette, hogy a temetővel kap-
csolatban a halottak napja környé-
kén az egyházközség tulajdonában 
és kezelésében lévő temetőrészre 
sok észrevétel, panasz érkezett. 
A Lelkész úrral két alkalommal 
egyeztettek a kialakult helyzetről, 
hogy hogyan lehetne megoldani 
vagy megszüntetni a felvetődött 
problémákat. A panaszok – töb-
bek között - a hulladékszállítással, 
elhelyezéssel, a szemét égetésével, 
a síremlékek egy részének ledön-
tésével kapcsolatosak. Az interne-
ten is megjelentek a negatívumok, 
melyek nem vetnek jó fényt sem a 
településre, sem az egyházközségre. 
Így azok megoldása sürgető feladat.

A református templomban a 
fűtés nem megoldott, - a többszö-
ri próbák és az ünnepség ideje alatt 
a hidegben fáznak a gyerekek és a 
résztvevők - így a karácsonyi ün-
nepség a Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtárban lesz megtartva.

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

Köves Mihály 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselő-testület elfogadta a településképi arculati kézikönyvet

MEGKEZDŐDÖTT A SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG KIOSZTÁSA

Az előző számunkban tájékoz-
tattuk a Tisztelt Olvasókat, hogy 
Doboz Nagyközség Önkormány-
zata a Belügyminisztérium pályá-
zatán idén 4.997.450 Ft támogatást 
nyert szociális célú tüzelőanyag vá-
sárláshoz. 

A megvásárolt barnakőszén ki-
szállítása megkezdődött folyama-
tosan történik azon személyek ré-
szére, akiknek kérelmét a Szociális 
és Gyermekügyek Bizottsága pozi-
tívan bírált el. Támogatási kérelmet 
egy lakcímről egy fő nyújthat be. 

A kiszállítás az elbírált kérel-
mek lakcíme szerint, annak sor-
rendjében történik. A bonyolult 
elszámolási rendszer miatt ezen 
változtatni nem tudunk. A szén 25 
kg-os zsákokban van.

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. A támoga-
tás szociális rászorultság vizsgálata 
nélkül jár minden olyan kérelmező-
nek, aki a támogatás évében betölti 
vagy betöltötte a 85. életévét, illetve 
aki lakhatási támogatásban része-
sül. További feltétel, hogy vegyes 
tüzelésre alkalmas eszköz is legyen 
a lakásban.

A tüzelőanyagot a kiosztásig 
biztonságos helyen, kamerával vé-
dett területen tároljuk. 

A kérelem benyújtására folya-
matosan, de legkésőbb 2017. de-
cember 31-ig van lehetőség.

Köves Mihály
polgármester

A lerakodásban a dobozi tüzép segítkezett

Többször megfogalmaztuk már, 
hogy elsősorban a közlekedésbiz-
tonság szempontjából a település 
két fontos gyűjtőutcáján a Faluhelyi 
és a Zsibongó utcákban a közvilá-
gítást korszerűsíteni kellene. En-
nek megvalósítása érdekében 2017 
elején egyeztetést kezdeményeztem 
a DÉMÁSZ Zrt. önkormányza-
ti kapcsolattartójával arról, hogy 
van-e valamilyen, az önkormányzat 
számára is kedvező megoldás. 

A fejlesztést a szolgáltató és az 
önkormányzat között 2008. január 
15. napján kötött szerződés idő-
tartamának meghosszabbításával 
lehetett megvalósítani, így az 2020. 

május 31-ig lesz érvényben. Ami a 
legfontosabb szempont volt, hogy 
többletforrást a korszerűsítés meg-
valósítása ne igényeljen. Februárban 
a bejárást követően a szolgáltató 
tervezője által készített árajánla-
tot elfogadtuk és megrendeltük a 
munkálatokat, mely a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy a két utcában a 
jelenlegi 11 W-os lámpatesteket 36 
W-os, karos lámpákra cserélték.

A munkát 2017. november 30-
ra fejezték be, így a Faluhelyi utca 
teljes hosszában és a Zsibongó utca 
a Nagy és a Széles utca közötti sza-
kaszán már az új, nagyobb teljesít-
ményű lámpák működnek, jelentős 
javulást eredményezve a közvilá-
gításban. A lámpák felszereléséért 
nem kellett fizetnie Önkormány-
zatunknak. A Zsibongó utca Széles 
utca utáni szakaszán a jövő év első 
negyedévében lesznek a 36 W-os 
lámpák felszerelve.

Ezzel egyidőben sor került a 
település közvilágítási lámpáiban 
az izzók cseréjére és a lámpabúrák 
tisztítására is, mely a sűrű meghibá-
sodások miatt is szükséges volt.

Bízunk abban, hogy az elvégzett 
munkák eredménye minden dobozi 
számára érzékelhető. 

Köves Mihály
polgármester

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

A barnakőszén kiszállítása folyamatosan történik
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A Képviselő-testület 2017. ok-
tóber 18-i ülésén döntött arról, 
hogy a támogató szolgálat részére a 
2005-ben vásárolt 9 személyes kis-
busz helyett újat szerez be. A magas 
fenntartási és javítási költségek is 
indokolták a cserét. Az új Renault 
Trafic típusú gépjármű a támogató 
szolgálat feladatait látja el. Az ön-
kormányzat a beruházás 8.822.500 
Ft költségét a szociális támogatás 
terhére biztosította. 

Az új gépjárművel, a régi mun-
katársakkal hosszútávon biztosí-
tani tudják a feladatellátást, illetve 
a korszerűbb, biztonságosabb, ké-
nyelmesebb utazás feltételeit. A 
fejlesztés szükségessége és eredmé-
nye megkérdőjelezhetetlen, mert a 
szolgáltatás feltételei javultak és a 
beszerzés közösségi szükséglet ér-
dekében közös döntésen alapult.

Köves Mihály
polgármester

Az új jármű, a régi munkatársakkal

AZ ÚJ GARÁZSBA ÚJ AUTÓ 

2017. november 14-én a Dobozi 
Közösségi Ház és Könyvtár dolgo-
zói a Széchy Tamás Emlékházban 
idén is Márton Napi Ludasságok-
ra invitálta a falu apraját-nagyját, 
Szent Márton napjának tiszteletére.

Vendégeinket bőségesen meg-
terített falusi vendégasztal várta, 
melyen számos, finomabbnál fi-
nomabb, libahúsból készült fogá-
sok sorakoztak. Az ínycsiklandozó 
étkek Molnár István (Libás Pista) 

a tarhosi Libás Tanya gazdájának 
kezei által készültek el. A jelenlé-
vők hagyományos ludas finomsá-
gokat ízlelhettek meg: libazsíros, 
lila-hagymás kenyeret, libasültet 
tepsis-krumplival és párolt lila ká-
posztával, libatepertőt és ludas ká-
sát. Mindenki elhozhatta az otthon 
készített süteményeit és új borát 
kóstolónak, hozzájárulva ezekkel 
a finomságokkal a Márton Nap jó 
hangulatához.

Az est folyamán Sziromi Kata-
lin előadását is meghallgathatták az 
érdeklődők, melyben Kati beszélt a 
Márton napról és a hozzá kapcsoló-
dó népszokásokról, hagyományok-
ról, illetve a tollfosztásról.

Estére a népes vendégsereg jó 
kedvvel és tele hassal indult haza, 
eleget téve Vörös Judit versében 
foglaltaknak: „Ha nem akarsz egész 
évben korgó hassal koplalni, tömött 
lúdnak finom húsát bizony meg 
kell kóstolni.”

Az idei rendezvény sok érdek-
lődőt vonzott. Reméljük, hogy az 
elkövetkezendő években is ennyi 
látogatóval őrizhetjük ezt a hagyo-
mányt. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani a Dobozi Közössé-
gi Ház és Könyvtár dolgozóinak, 
Molnár Istvánnak, illetve minda-
zoknak, akik süteményeikkel, bora-
ikkal hozzájárultak e kellemes este 
létrejöttéhez. Szeretettel várunk 
mindenkit legközelebb is.

Domokos Adrián

MÁRTON NAPI LUDASSÁGOK

Terítéken a hagyományos libás finomságok

A Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szervezésében indult 
a mesterképzés ez év májusban. 
Olyan szakemberek jelentkeztek 
a mestercím megszerzésére, akik 
elsősorban szakmai elismerésre 
vágytak, vagy az önálló vállalkozás 
beindításához szükséges számukra, 
továbbá a szakmát tanuló fiatalok-
kal magasabb szakmai színvonalon 
és pedagógiailag is magabiztosan 
szeretnének foglalkozni.

Mindhárom elérése érdekében 
indult el Rézműves Imre, ács állvá-
nyozó és Kotroczó-Balog Emese, 
fodrász ezen a tanfolyamon 90 el-
hivatott szakemberrel együtt.

Ezek a mesterek a kemény fi-
zikai munka ellenére beültek az 
iskolapadba, hogy elsajátítsák a 

gyakorlati oktatás mellett a vállal-
kozási, pedagógiai, pénzügyi isme-
reteket, melyekből gyakorlati, írás-
beli és szóbeli vizsgát is tettek.

2017. november 15-én került 
sor a mesterlevelek átadására a 
Phaedra Rendezvényközpontban, 
több mint 200 fő részvételével. 

A sok neves személy közül kö-
szöntőt mondott többek között, dr. 
Rákóczi Attila a Kormányhivatal 
főigazgatója, Zalai Mihály a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlé-
sének elnöke és dr. Orosz Tivadar 
az Iparkamara elnöke, aki beszédé-
ben ismerte el a mesterek teljesít-
ményét.

Külön öröm és megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy az eskü felol-
vasására páromat kérték fel.

A mesterlevelek átnyújtása so-
rán nemcsak férjemet figyeltem 
izgatottan, hanem Kotroczó-Balog 
Emese fodrászt is, hiszen Mesi is 
dobozi és őt is ezen a szép estén 
avatták mesterré. 

Emesétől megtudtuk: „Azért 
indultam el a Mesterképzésre, mert 
a mesteri cím egy magasabb szak-
mai szintű elismertséget jelent. Én 
ezt szerettem volna kivívni, ami 
sikerült is, de ettől függetlenül is 
folyamatosan képzem magam. A 
mesteri cím megléte óta is voltam 
továbbképzésen, hogy mindig kép-
ben legyek az aktuális trenddel. 
Édesapám a példaképem, az ő mes-
terlevele volt a fő motiváció. Csa-
ládom több tagja is nagyon elhiva-
tottan csinálja a vállalkozását, ebbe 
születtem bele. Elhivatottak, olykor 
maximalisták. Édesapám az aszta-
los műhelyben, unokatesóim pedig 
a kereskedelemben állják meg a 
helyüket, de azon családtagok, akik 
nem vállalkoznak, rájuk is büszke 
vagyok. Testvérem mérnök ő job-
ban szeretett tanulni. Én lázadó 
gyermek voltam, de úgy gondolom 
ennek ellenére én is megálltam a 
helyem. Család és munka mellett is 
sikeresen megszereztem szakmám 
legnagyobb elismerését. Szeren-
csére gyermekem türelmes volt, a 
nagyszülők pedig segítőkészek, mi-
vel az egész nyár az iskoláról szólt. 
A férjem sikerei is erősen motivál-

tak. Ő profi díjugrató lovas. Az idei 
évben Megyei Bajnok és megnyerte 
az Országos Őshonos Magyar ló-
fajták versenyét.”

Imre azért indult el elsősorban a 
mesterképzésen, mert ezzel a cím-
mel felelős műszaki vezető is lehet 
az építkezéseken másodsorban, 
hogy átadhassa tudását a fiatal ács 
tanulóknak. Valójában bútoraszta-
los szeretett volna lenni, de oda nem 
sikerült bejutnia így sajátította el 
ezt a szakmát, amit egyáltalán nem 
bánt meg. Elvégezte Veszprémben 
a tetőfedő szakot és megszerezte 
még a szárazépítő szakmát is. Azt 
gondolom, hogy amit a fáról tudni 
kell azt ő tudja. Sajnos a családban 
nem tudja átadni ezt a mestersé-
get, hiszen kislányunk nem tudja 

elsajátítani, de bízom benne, hogy 
lesznek olyan tanulói, akikre majd 
büszke lehet és akik büszkék lesz-
nek mesterükre! Én az vagyok rá!

Az átadást követően egy kelle-
mes meglepetésben is volt részünk. 
Pezsgős köszöntéssel kívántak bol-
dog születésnapot Imrének, aki 
meghatódva vette át a csokoládé-
tortát a rendezvényszervezőtől. A 
svédasztalos vacsora elfogyasztása 
után boldogan és büszkén mentünk 
haza, újabb mérföldkövet hátra-
hagyva!

Rézművesné Puskás Valéria

MESTERAVATÓ

Kotroczó-Balog Emese mesterré avatása

Rézműves Imre mesterré avatása

NOVEMBERI HÍREK A DOBOZI GONDOZÁSI KÖZPONTBÓL

„Ki-Mit-Tud?”
Hagyományainkhoz híven idén 

is megrendezésre került a „Ki-mit-
tud?” a Dobozi Idősek Klubjában. 
Több kategóriában 14-en mutatták 
meg miben is jeleskednek. Hall-
hattunk szebbnél szebb verseket, 

népdalokat, sanzonokat, kóstolhat-
tunk finom házi süteményeket és 
táncos produkciót is láthattunk. A 
műsor után a vendégek és fellépők 
a Gondozási Központ dolgozói 
által készített süteményeket fo-
gyaszthatták el. Nagyon hangulatos 

délután volt. Ezúton is köszönjük a 
fellépőknek a felkészülést és, hogy 
ilyen színvonalas előadással örven-
deztették meg a közönséget.

Sütiparti
November 21-én sütipartit tar-

tottunk, ahol köszöntöttük az Er-

zsébeteket, Katalinokat, valamint 
ebben a hónapban születésnapjukat 
ünneplőket.

Toleranciát az éveknek
A Békés Megyei Baleset-meg-

előzési Bizottság által „Toleranciát 
az éveknek” elnevezéssel hirdetett 

közlekedésbiztonsági rendezvényen 
vettünk részt november 23-án a 
Dobozi Közösségi Ház és Könyv-
tárban. Időseink lelkesen szerepel-
tek az interaktív játékokban és na-
gyon örültek az apró ajándékoknak.

Molnár Melánia

Ki-Mit-Tud? az Idősek Klubjában Sütiparti Közlekedésbiztonsági rendezvényen
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November 28-án a Sarkadi 
Ady-Bay Gimnáziumban „Ismerd 
meg Békés megyét” természettu-
dományos vetélkedőn vett részt is-
kolánk 18 hetedikes és nyolcadikos 
tanulója. A három fős csapatoknak 
előzetes feladatként prezentációt 
kellett készíteni Békés megyei is-
mert személyekről. Hat csapattal 
képviseltük a dobozi iskolát. Vala-
mennyi csapat dobozi emberekről 
készített előadást, plakátot és Po-
wer Point prezentációt. 

A feldolgozott témák:    
- Zsigmond Károly intézmény-

vezető munkássága (Békési Zoltán, 
Pribojszki Péter, Váradi Tamás 8.a)

- Mező Misi pályafutása 
(Danczik Anna, Tányér Fanni, Lá-
zár György 8.a, 8.b)

- Sztojka Tibor és fiai (Furák 
Szilvia, Kanalas Cintia, Sztojka 
Dorina 8.a)

- Jeanne Marie Dickens We-
inckhem grófnő ( Jakab Enikő, 
Orodán Anita, Szigeti Boglárka 

8.a)
- A Sámson legenda (Baji Márk, 

Szűcs Károly, Péter Károly 8.a)
- A dobozi cigányság élete ké-

pekben (Baráth Csenge, Szabó 
Fanni, Szilágyi Dorina  7.a)

- Dr. Oláh Andor, a kamillás 
doktor

Munkánkat nagyban segítette 
Zsigmond Károly, Futakiné Deb-
reczeni Ilona, Debreceni Hajnalka, 
Kiss János és Óréné Szabó Erzsé-
bet. Köszönjük idősebb Komlósi 
Györgyné Icuka néninek, hogy a 
hagyományos bokoli elkészítésé-
ben segített a gyerekeknek, és Bá-
lint Beáta felkészítő tanár néninek 
az ötleteket, Illik Józsefné Margó 
tanító néni, továbbá Békési Zoltán 
segítségét a gyerekek utaztatásában.

A versenyen 12 csapat vett 
részt a környező településekről. A 
KINCSES DOBOZ nevű csapat:   
Pribojszki Péter, Váradi Tamás és 
Békési Zoltán 8.a osztályos tanulók 
3. helyezést értek el. Értékes juta-
lommal tértünk haza. 

 

Békési Zoltán 8.a

Természetudományos vetélkedőn

„ISMERD MEG BÉKÉS MEGYÉT”

A komposztálás egyre népsze-
rűbb napjainkban. De vajon hogyan 
lehet ezt a témakört gyermekköz-
pontúvá tenni? Balog Mária tanár 
néninek és Balogh Lászlóné Lívia 
tanár néninek kiválóan sikerült, 
hiszen lelkesedésükkel, tudásukkal 
színt vittek a novemberi szürkü-

letbe. Megtudtuk, hogy nyáron az 
ÖKO tábor idején négy komposzt-
ládával gazdagodott iskolánk, me-
lyekbe az iskola és a napközis kony-
ha is gyűjti a hulladékokat.

De mi is az a komposztálás? 
Mit szabad és mit nem a kom-
posztba tenni? Kik, vagy mik azok 

az ászkák? Ilyen és ehhez hason-
ló kérdések merültek fel, és azon 
nyomban választ is kaptunk a 6.b 
osztályosoktól.  A családias légkört 
megidéző jelenetből kiderült, hogy 
akár a szombat délutáni zserbósütés 
során is gyűjthetünk a komposzt-
ládába való anyagokat. S hogy mi 
történik ezután? A természet végzi 
a dolgát. A baktériumok megje-
lenése nagy derültséget keltett, és 
a szemünk láttára vált a háztartási 
hulladékok egy részéből tápanyag-
ban gazdag föld.

Az ismeretterjesztő foglalkozás 
része iskolánk ökotudatos nevelésé-
nek. A komposztálás iskolánkban is 
elkezdődött, időnként belenézünk 
a ládákba, illetve a gyerekek ide is 
hozhatják otthonról a háztartási 
hulladékot, de akár otthon is biz-
tathatják szüleiket, hogy legyen sa-
ját komposztáló ládájuk.       

www.dobozialtalanosiskola.hu

KOMPOSZTÁLÁS ISKOLÁNKBAN

Komposztládákkal gazdagodott az iskola

Három éve hagyományteremtő 
szándékkal Idegen Nyelvi Napok 
néven programsorozat indult  az an-
gol nyelvet tanuló felső tagozatosok 
részére. Ezeken a délutáni, tanórán 
kívüli foglalkozásokon az angol-
szász ünnepekhez kapcsolódó kéz-
műves tevékenységekre helyezzük a 
hangsúlyt. A nyelvtan és a szókincs 
mellett fontosnak tartom az ország-

ismereti információk elmélyítését is. 
Bálint János mezőgazdasági vállal-
kozó felajánlásának köszönhetően 
az érdeklődő gyerekekkel töklámpá-
sokat faraghattunk Halloween előtt.  
Nagyon jó hangulatban vicces és 
ijjesztő lámpások készültek a fog-
lalkozás végére. A képes beszámoló 
az iskola honlapján tekinthető meg. 

www.dobozialtalanosiskola.hu

TÖKLÁMPÁSOKAT FARAGHATTUNK
HALLOWEEN ELŐTT

Töklámpa faragás

2017. november 24-én az Al-
győi Fehér Ignác Általános Iskola 
által megrendezett regionális ökois-
kolai vetélkedőn jártak iskolánk ta-
nulói. A „Gyógynövények” címmel 
megrendezett vetélkedőn Szatmári 
Petra 6.a, Szűcs Edina Alexandra 
7.a, Czegle Zsolt Bendegúz 5.a és 
Pribojszki Péter 8. a osztályos tanu-
ló képviselte iskolánkat Kincsesdo-
boz néven. „Fűben, fában orvosság 
van” - mondták a régiek. Ők négyen 
vállalták, hogy őseink nyomdokain 
haladva alaposabban megismerik a 
tucatnyi gyógyító növényt. A felké-
szülést Balogh Lászlóné Lívia tanár 

néni segítette. Az érdekes, sokrétű 
feladványt tartalmazó feladatsorok 
sok fejtörést, kreativitást, igazi csa-
patmunkát kívántak a versenyzők-
től. Csapatunk a jó hangulatú tu-
dáspróbán sok tapasztalatot gyűjtve 
IV. helyezést ért el a szegedi és al-
győi diákok között. Gratulálunk a 
csapatnak! 

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzatának köszönjük az utazás-
hoz nyújtott segítséget, Turákné 
Szente Adél tanár néninek pedig a 
kíséretet! 

www.dobozialtalanosiskola.hu

ALGYŐN JÁRT A KINCSESDOBOZ

Ökoiskola vetélkedőn diákjaink

Nem mindennapi eseménynek 
lehettünk szemtanúi november 28-
án. Süli Zsolt tűzoltó alezredes, a 
békéscsabai katasztrófavédelmi ki-
rendeltség vezetője és Baráth Ilona 
tűzoltó főhadnagy azért látogatott 
a Dobozi Általános Iskolába, hogy 
Békési Zoltán 8.a osztályos tanu-

lónak Elismerő Oklevelet adjon 
át a 2017. október 6-án, Dobozon 
történt tűzeset során a személy-
mentésben és a kárterületen tanú-
sított hősies helytállása és áldozatos 
munkája elismeréseként. 

Süli Zsolt tűzoltó alezredes el-
mondta, hogy Békési Zoltán kivé-

teles bátorságról és lélekjelenlétről 
tett tanúbizonyságot a tűzeset so-
rán. „A hétköznapi hősök köztünk 
élnek!” – mondta az alezredes úr. 
Gratulálunk és köszönjük az önzet-
len segítséget!

www.dobozialtalanosiskola.hu

„A HÉTKÖZNAPI HŐSÖK KÖZTÜNK ÉLNEK”

Elismerő oklevél Békési Zoltánnak

Békéscsabán koncerten voltunk 
Rózsa nénivel. Fúvós hangszere-
ken játszottak a zenészek: kürtön, 
harsonán, trombitán, tubán. Ők az 
Ewald Rézfúvós Együttes tagjai. 
Nagyon jó volt! Az egyik trombitás 
mesélt nekünk a fúvós hangszerek-
ről. Öten voltak, nagyon szépeket 
játszottak: (Vivaldi, Bach, Ger-
shwin műveit)! Mi 10-en mentünk. 
Nagyon jól éreztem magam, ez 
volt a legjobb élményem! Elkísért 

minket még egy pedagógus, Pántya 
Katalin tanító néni. Rózsa nénivel 
nagyon jó volt menni.

Ezúton köszönjük Doboz 
Nagyközség Önkormányzatának, 
hogy utazásunkhoz segítséget nyúj-
tott és a kisbusszal támogatta mű-
velődésünket.

A fotóhoz a tubán játszó zenész, 
Peresztegi Attila is beállt közénk.

Szabó Anita 
3.b osztályos tanuló

FILHARMÓNIA KONCERTEN JÁRTUNK

Koncerten jártak tanulóink
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A Mozgáskorlátozottak Dél-Al-
földi Regionális Egyesületének 
Dobozi Csoportja 2017. november 
11-én megtartotta évzáró ebédjét, a 
Dobozi Napközis Konyha ebédlő-
jében, 60 fő részvételével.

Nagy Mihályné helyi csoport-
vezető köszöntötte a meghívott 
vendégeket: Márton Gábort, az 
Egyesület elnökét, Hatvani Béla 
gazdasági vezetőt, Köves Mihály 
polgármestert és kedves felesé-
gét, valamint az összes megjelent 
tagtársakat. Felkérte Márton Gá-
bor elnök urat, hogy ismertesse az 
Egyesület tevékenységét, gazdasági 
helyzetét, és értékelje a dobozi cso-
port munkáját.

Elnök úr nagyon sok hasznos 
információt osztott meg a tagság-
gal, az egyesületnél folyó munkák-
ról, pályázatokról stb. Kiemelte, 
hogy folyamatosan dolgoznak azon, 
hogy a fogyatékkal élő embereknek 
a munkába való elhelyezkedését 
lehetőségükhöz képest segítsék. A 
dobozi csoport vezetőjének mun-
káját nagyon jónak minősítette, 
hiszen egyesületen belül a dobozi 
csoport tagdíjbefizetése kiemelke-
dő, majdnem 100%-os.

A csoportvezető megköszönte 
az Elnök úr beszámolóját, és fel-

kérte Köves Mihály polgármester 
urat, hogy tartsa meg beszámolóját. 
Polgármester úr hozzászólásában, 
beszélt a községben folyó mun-
kákról, sikeres pályázatokról, a civil 
szervezetekkel való jó kapcsolatról. 
Lehetőségükhöz képest a jövőben 
is segítséget és támogatást nyúj-
tanak, amit ezúton is köszönünk 
a Polgármester úrnak, és a Képvi-
selő-testület valamennyi tagjának 
bízva a további jó kapcsolatban.

A csoportvezető megköszönte 
az értékes és hasznos információ-
kat. Majd pár szóban ismertette a 
2017. évi munkát, megköszönte a 
tagság nagyon jó hozzáállását, hi-
szen csak együtt, összefogva tudunk 
jól dolgozni.

Ezután következett a nagyon fi-
nom ebéd: csigaleves, párizsi szelet, 
zöldséges burgonyával, káposztasa-
látával, sütemény, kávé, ásványvíz.

Végül, eljött a tánc és a mulato-
zás ideje, a zenét Farkas Béla szol-
gáltatta. Kitűnő hangulatban telt el 
a nap.

Minden résztvevőnek megkö-
szönöm a segítségét, amivel hozzá-
járult valamilyen formában az évzá-
ró ebéd sikeréhez.

Nagy Mihályné
helyi csoportvezető

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK DÉL-ALFÖLDI 
REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK 

DOBOZI CSOPORTJA ÉVZÁRÓ EBÉDJE

Nagy Mihályné köszöntötte a megjelenteket

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK DÉL-ALFÖLDI
 REGIONÁLIS EGYESÜLET DOBOZI CSOPORTJA

MINDEN KEDVES TAGJÁNAK 
MEGHITT, SZERETETTELJES 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN.

Nagy Mihályné helyi csoportvezető

A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesületének dobo-
zi szervezete megtartotta évzáró 
rendezvényét. Szép számú, 220 fős 
ebédünknek a Kornélia Étterem 
adott otthont. Rendezvényünket 
megtisztelte Köves Mihály pol-
gármester, Aratóné Vágner Margit 
alpolgármester asszony, Váradi Má-
ria, Békési Mihály és Szabó László 
a képviselő-testület tagjai, valamint 
Molnár István a Libás Tanya tulaj-
donosa is.

Rövid évértékelő után az elnök-
ség részéről Sávolt János tartotta 
meg a beszédet, majd községünk 
polgármestere Köves Mihály érté-

kelte a szervezet munkáját.
Következő „napirend” az ebéd 

elfogyasztása mellett a tánc, a szó-
rakozás lett a főszereplő.

A tombola sorsolása szakította 
félbe a tánc szerelmeseit. Nagyon 
sok tombolatárgy került kisorso-
lásra, amit ezúton is mindenkinek 
köszönünk. Vidám hangulatban ért 
véget rendezvényünk.

Ezzel a 2017-es évet lezártuk.
Kérem, aki még nem rendezte tag-
díját, tegye meg.

Következő programunk a 
PÓTSZILVESZTER lesz, ami 
2018. január 20-án tartandó.

Ezúton is szeretném megkö-

szönni a Polgármesteri Hivatal éves 
támogatását, a Gondozási Központ 
támogatását. Köszönöm tagjaink 
segítőkész munkáját, melyre az el-
következő évben is számítunk.

Rendezvényünk támogatói:
Köves Mihály polgármester, 

Aratóné Vágner Margit alpolgár-
mester, Váradi Mária képviselő, Bé-
kési Mihály képviselő, Szabó Lász-
ló képviselő, Puju János képviselő, 
Molnár István „Libás Tanya”, Sza-
bó László (Karasznai) vállalkozó, 
Takácsné Balog Zsuzsanna CBA, 
Fornetti bolt, Gumihangya-Gu-
misműhely „Feci”, MEDÉZS Bt., 
Attila Gazdabolt, CS+T Vasmű-
szaki bolt, Váradi István vállalkozó, 
Varga Tápbolt, Sarkad Zöldség és 
Gyümölcs kereskedés, Balázs Zsolt 
vállalkozó, Papp Cukrászda-Czere 
Imre, Eperke 100 Ft-os bolt, Lizy 
Virágbolt, Marika Virágbolt, Bon-
dár dohánybolt, Rétes bolt Békés-
csaba, Kornélia Étterem, Esztike 
Lángos, Bielik  Ilona vállalkozó, 
Bajcer zenekar, Tesco árúház. Kö-
szönjük a tagjaink és vendégeink 
által hozott tombolatárgyakat.

Zárásul kívánunk valamennyi 
dobozi lakosnak, és tagjainknak 
Kellemes Ünnepeket és Békés Bol-
dog Új Esztendőt!

Vantara György  
helyi szervezet vezetője

ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

A mozgáskorlátozott egyesület lezárta a 2017-es évet

Az idén is gyűjtjük a Dobozi 
Gondozási Központban 2017. de-
cember 15-ig, a Cipősdobozban 
összeállított kis ajándékcsomagokat 
/kérjük, hogy a becsomagolt do-
bozokra írják rá, hogy fiúnak vagy 
lánynak, illetve hány éves korosz-
tálynak való az ajándék/, melyeket a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai osztanak szét.
Az idén is várjuk a dobozokba 

csomagolt játékokat, használati tár-
gyakat, hogy az adományokkal mi-
nél több gyermek és család ünnepét 
tehessük meghitté és boldoggá. 
Minden felajánlást előre is köszö-
nünk. 

Szabó Mária

MENNYI SZERETET FÉR EL EGY CIPŐSDOBOZBAN? 
KARÁCSONYI „CIPŐSDOBOZ AKCIÓ”

Az alapítvány célja és tevé-
kenysége: fiatalokat, felnőtteket és 
idősek segítése szociális, kulturális, 
egészségmegőrző és mentális ellá-
tások biztosításával. A roma kultú-
ra, nyelv megőrzése, népszerűsítése, 
továbbadása. A hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi felzárkóztatá-
sával kapcsolatos feladatok ellátása. 
Munkaerő – piacon hátrányos hely-
zetű rétegek képzésének, foglalkoz-
tatásának elősegítése. Környezetvé-
delem. Környezetvédelmi ismeretek 
átadása egyéneknek, családoknak és 
szervezetek részére. Nevelési isme-
retterjesztés: környezet- és fenn-
tarthatósági ismeretátadás, egész-
séges életmód, betegségmegelőzés. 
Munkahelyi beilleszkedést segítő 
szolgáltatások nyújtása. Képzéshez 
kapcsolódó szolgáltatások. Szoci-
ális tevékenység, érdekképviselet, 
közösségfejlesztés, szervezetfejlesz-
tés. Hasonló célú hazai és külföldi 
szervezetekkel kapcsolatépítés és 
fenntartás. Tudományos tevékeny-
ség, kutatás. Tanácsadói szolgálta-
tások nyújtása. 

Alapítványunk aktívan részt 
kíván venni és vállalni a helyben, 
ill. megyében felmerülő társadalmi 
igények, szükségletek ellátásban. A 
településen működő civil szerveze-
tekkel való együttműködési lehető-

ségek feltárását és fenntartását tűz-
tük ki célul, melyet 2017-ben egy 
programsorozattal valósítottunk 
meg.

Eddigi tevékenységeink bemu-
tatása: az elmúlt évek során, több 
alkalommal volt lehetőségünk tar-
tós élelmiszer és ruhaadomány osz-
tásra. Tavalyi évben Társszervezet-
tel közösen  pályázatot nyújtottunk 
be „Védőháló a családokért” című 
felhívásra, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához. Ez pozitív el-
bírálást kapott, de sajnos forráshi-
ány miatt tartaléklistára került. Így 
ennek esetleges további elbírálását 
várjuk. Másik jelentősebb pályáza-
tunk az Energiatudatos Szemlélet-

formáló Programok Dobozon (KE-
HOP-5-4.1.) melyet a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős helyettes Ál-
lamtitkársághoz nyújtottunk be.

Szent Anna Fiatalokat, Felnőt-
teket és Időseket Segítő Alapítvány 
a „civil érték- szervezeteket fejlesztő 
program megvalósítása Dobozon” 
című programjának megvalósítá-
sával az eddigi tevékenységét sze-
retné hatékonyabbá tenni. Fontos 
a civil szervezetekkel való együtt-
működés keresése, fenntartása és 
közös programok megvalósítása. 
A szervezeteket fejlesztő program 
keretében tapasztalatcsere, civil 
értékek bemutatása, ennek fontos-
sága fogalmazódott meg. A civil 
szervezetek közötti „Hálózatépítés” 
és működtetés igénye feladatként 
fogalmazódott meg, melyet szeret-
nénk a későbbiekben megvalósítani 
és működtettni.

Ezúton Kívánok Minden Ked-
ves Dobozi Lakosnak Kellemes 
Karácsonyt és Eredményben Gaz-
dag Új Esztendőt !

Doboz, 2017.12.05.
Váradi Mária 

Kuratórium elnök

AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA, „CIVIL ÉRTÉK- SZERVEZETEKET FEJLESZTŐ 
PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA DOBOZON”

Projektnyitó rendezvény

A pályázatról Váradi Mária adott tájékoztatást
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STAFÉTA

Balog Richárd vagyok, életem 
első 14 évét Dobozon töltöttem. Itt 
jártam óvodába, ahol kipróbáltam 
az aerobikot, néptáncot, de egyiket 
sem éreztem igazán a magaménak. 
Ezután jött az általános iskola, és 8 
éves koromban a társastánc. 2007-
ben elballagtam a Dobozi Általá-
nos Iskolából. Már akkor volt egy 
elképzelésem, mit is akarok kez-
deni az életemmel. Természetesen 
a TÁNC! A táncban való fejlődés 
érdekében csak budapesti gimnázi-
umokban gondolkodtam.

 Felvételt nyertem a Csík Fe-
renc Általános Iskola és Sport-
gimnáziumba. Két évet töltöttem 
ebben az iskolában. Ez idő alatt 
több táncpartnerem volt, de az iga-
zit, akivel igazán jó eredményeket 
értem el, csak a második év végén 
sikerült megtalálnom.  A lehetősé-
gek kapuja Budapesten életemnek 
e szakaszán bezárult. Az egyesület, 
ahova átigazoltunk a Pro-Art TSE, 
melynek székhelye Kistelek. Ez is-
kolaváltással is járt természetesen. 
Átiratkoztam az Árpád Fejedelem 
Gimnáziumba Kistelekre. Itt egy 
évet töltöttem. Ebben az időszak-
ban kiemelkedő eredményeket ér-
tem el táncpartneremmel. Magyar 
bajnoki Tíztánc 4. Standard 5. és 

Latin 6. helyezést értük el. Az Ifjú-
sági “C” Standard kategóriában 
megannyi első helyezés és nemzet-
közi versenyek dobogós helyezése 
azt eredményezte, hogy az Ifjúsá-
gi Magyar Tíztánc Ranglista első 
helyén álltunk 2010-ben. Sajnos a 
jövőnkkel kapcsolatos elképzelése-
ink nem voltak egyformák, e miatt 
későbbiekben elválltak útjaink.

Átiratkoztam a szegedi Vasvári 
Ferenc Közgazdasági Szakközépis-
kolába, ahol befejeztem a középis-
kolás tanulmányaimat. A tánc nem 
maradt ki ekkor sem az életemből, 
csak a versenyzés. Továbbfejlesz-
tettem tánctudásomat és belekós-
toltam a tánctanításba is. Az utolsó 
évben kaptam egy felkérést a szen-
tesi Szilver TSE Standard Formá-
ciós csapatába. Ennek a felkérésnek 
örömmel tettem eleget, megtisztelő 
volt számomra! Vállaltam, hogy he-
tente utazok Szegedről Szentesre, 
edzésre. A csapattal elértem a Stan-
dard formációs Magyar Bajnoki 
címet, illetve 2011, 2012-ben nyol-
cadik helyet értünk el a Standard 
Formációs Világbajnokságon!

 Ballagásom utáni évben sajnos 
nem indult a Társastánc szakirány 
az egyetemen. Egy kicsit össze-
dőlni látszottak a terveim, de min-
denképp a táncnál szerettem volna 
maradni…. Ekkor hallottam, hogy 
Békéscsabán indul színházi tán-
cos képzés. Jelentkeztem is, ahol 
nagyon jó alapot tanultam más 
táncformákból, melyeket a mostani 
munkámban remekül tudok hasz-
nosítani. Nagyon sok darabban sze-
repeltem a színházban, mint tán-
cos-statiszta. Az utolsó színházban 
töltött évemben már, koreográfus-
ként is elkezdtem dolgozni a LOM 
(Land of Musical) csapatában. Pár-
huzamban a színházzal, Táncsport 
edzői végzettséget szereztem.

A Színitanház második évé-
ben jelentkeztem a Táncművészeti 
Egyetemre, ahova azt hittem nem 

fogok bekerülni, ugyanis a felvételi 
első fordulója előtt (ahol táncolni 
kell) egy fellépésen kifordult a bo-
kám és eltört a lábfejcsontom. Az 
orvos közölte, idézném „ön saját 
felelősségre elmehet a felvételire, 
de maximum mankólengetés lesz 
a tánc, amit be tud mutatni.” Per-
sze sohasem adtam fel az álmomat! 
Orvosi papírokkal a kezemben, 
kéthetes törött lábbal is elmentem 
a második fordulóra és letáncoltam, 
amit kellett. Második legmagasabb 
pontszámmal fel is vettek állami tá-
mogatottként! 

Az egyetem harmadik évében 
hallottam egy lehetőségről, hogy 
lehet hajón táncolni. Gondoltam 
megpróbálom és megadtam az elér-
hetőségem az adott cégnek. Nem is 
kellett sok idő, kaptam egy telefon-
hívást, hogy tudják ki vagyok, ho-
gyan, kivel táncoltam és szeretnék, 
ha felmennék Budapestre és náluk 
dolgoznék, mint Latin Táncos. Ez a 
cég a budapesti Latin Dance Group. 
Ekkor egy időre felfüggesztettem 
tanulmányaimat és második éve a 
magyar cég által, a Costa Crociere, 
Costa Pacifica luxus óceánjáró ha-
jóján dolgozom. Azzal foglalkozom 
és keresem kenyerem, amit szere-
tek! Nem mellesleg bejárhatom a 
világot! November végén utazok 
haza Dobozra, de a szilvesztert már 
egy másik hajón a Costa Diademán 
töltöm majd, Artist (művész) pozí-
cióban, ahol nem egész 5 hónapot 
fogok eltölteni.

Zárásként annyit üzennék min-
den fiatalnak, hogy akármilyen aka-
dályt is állít eléd az élet, ha céljaid 
tiszták, küzdj értük, mert eléred! 
Ezt természetesen nem tudtam 
volna végig vinni a szüleim segítsé-
ge és áldozatai nélkül, akik nagyon 
hiányoznak már, de november vé-
gén újra láthatom őket!

A stafétát szeretném átad-
ni kedves ismerősömnek, Balogh 
Lászlónak.

Ebben a számban 
Balog Richárd mutatkozik be

Dobozi SE–Békésszentandrási 
HMSE 1–1 (1–0) 

Doboz, 200 néző. V.: Zahorán. 
Doboz: Bócsik – Somogyi, Lukucz 
I., Szabó A., Szabó L., Kopács, 
Lukucz M., Barcsay, Váczi (Rácz 
Gy.), Mészáros (Tóth L.), Sztojka. 
Játékos edző: Barcsay Attila. Ki-
állítva: Sztojka (második sárga lap 
után) a 66. percben. G.: Barcsay a 
3., ill. Virág a 53. percben. Jó: az 
egész csapat.

Barcsay Attila: – Sajnos, egy–
nullnál három ziccert hibáztunk és 
nem tudtuk eldönteni a mérkőzést. 
Emberhátrányban sem játszottunk 
alárendelt szerepet, de helyzetekig 

nem jutottunk, így meg kellett elé-
gednünk az egy ponttal.

Gyomaendrődi FC–Dobozi SE 
0–1 (0–1)

Gyomaendrőd, 60 néző. V.: 
Krisán.  Doboz: Bócsik – Somogyi, 
Lukucz I., Szabó A., Balog Zs., 
Szabó L., Kopács, Lukucz M., Mé-
száros, Szigeti (Barcsay), Sztojka 
(Rácz Gy.). Játékos edző: Barcsay 
Attila.G.: Sztojka a 8. percben. Jó: 
Lukucz I., Balog Zs.

 Barcsay Attila: – Ismét sikerült 
egy bajnokságra való helyzetet ki-
hagyni és így végig izgalmassá tenni 
a mérkőzést.

Dobozi SE–Békési FC 4–2 (2–2) 

Doboz, 150 néző. V.: Sándor I. 
Doboz: Bócsik – Somogyi, Tímá-
ri (Rácz Gy.), Szabó L., Lukucz 
I., Balog Zs., Kopács, Lukucz M. 
(Tóth L.), Mészáros (Váczi), Szi-
geti, Sztojka (Barcsay). Játékos 
edző: Barcsay Attila.   Jó: Szigeti 
J., Somogyi, Kopács, Lukucz M., 
Lukucz I.

Barcsay Attila: – Kicsit ránk 
ijesztettek a vendégek, de szeren-
csére időben ébredtünk és megér-
demelten nyertünk. 

Csabacsűdi GYLSE–Dobozi 
SE 0–4 (0–0)

Csabacsűd, 150 néző. V.: Láza. 
Doboz: Bócsik – Szabó L., Szabó 
A. (Tímári), Lukucz I., Balog Zs., 
Somogyi (Balogh N.), Mészáros 
(Barcsay), Kopács, Lukucz M., 
Szigeti (Váczi S.), Sztojka (Kiss 
T.). Játékos edző: Barcsay Attila. 
G.: Szigeti a 61., Kopács a 65., So-
mogyi a 71., Váczi a 85. percben. 
Jó:  Lukucz I., Lukucz M., Balog 
Zs., Kopács. S 

Barcsay Attila: – Az első fé-
lidőben megilletődötten és akarat 
gyengén játszottuk. Az első gól 
után sikerült megnyugodnunk és 
bebiztosítani a győzelmünket, de 
ekkora különbség nem volt a két 
csapat között.

Mészáros Zoltán

Eredményesen szerepelt a Dobozi SE felnőtt csapata

FELNŐTT FOCI

Ifjúsági csapatunk egyre jobban 
szerepel a bajnokságban. Kis László 
edzőnek köszönhetően szervezet-
ten és jól futballoznak fiataljaink. 
Tavasszal várunk minél több szur-

kolót, illetve szülőt az ifjúsági mér-
kőzésekre.

Részletes beszámoló a követke-
ző számban.

Mészáros Zoltán

Dobozi SE ifjúsági csapata

 IFI FOCI

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Doboz Nagyközség Önkormányzata 
tisztelettel és szeretettel meghívja 

a DOBOZI  ADVENT zárórendezvényére, 
a KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE!

A rendezvény ideje:  2017.  december  20.

PROGRAM:
16.00 óra

A negyedik adventi gyertya meggyújtása
Helyszín: Dobozi Általános Iskola

17.00 óra
Ünnepi köszöntőt mond:

Köves Mihály
polgármester

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

Helyszín: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az orvosi ügyelet 
telefonszámai

Munkanapokon 
16.00 óráig:

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

Dr. Márki Andrea: 
06/30 228-2380

A háziorvosi rendelők 
telefonszáma:

Dr. Forczek Gabriella 
rendelője: 

06/66 638-252
Dr. Nyilas Ildikó 

rendelője: 
06/66 635-372

Dr. Márki Andrea 
rendelője:  

06/66 636-201
Fogorvosi rendelő: 

06/66 268-466
A védőnők rendelője: 

06/66 269-456
Felnőtt központi

 ügyelet:
Egészségügyi Alapellátás 

Intézmény
Gyula, Béke sgt. 39. 
Tel.: 06/66 463-004
Gyermek ügyelet: 

Pándy Kálmán Kórház 
Gyermekosztály

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

Alföldvíz Műszaki hibabejelentés: 06/80 922-333
Szennyvízbekötés 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
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AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE: 2017.  december 18-19. 

(hétfő-kedd)
Pótbefizetés 2018. január 8. (hétfő)

7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
A POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

APRÓHIRDETÉSEK
2 szobás + nappali, fürdőszobás családiház, 
nagy kerttel eladó! Doboz, Zrínyi u. 21. 
szám. I.ár: 4.200.000 Ft Érd.: Doboz, Zrí-
nyi u. 33. szám alatt, illetve a 06/20 564-
9897, 06/20 222-3545-ös telefonszámon
Doboz külterület 027/61 hrsz., II/2 sor.
sz., 1/1 tulajdoni hányad, valamint Doboz 
külterület 078/II./14, 1228/36216 tulaj-
doni hányad eladó. Tel.: 06/20 943-9765, 
E-mail: klapkam@gmail.com
Udvartakarítás, lomtalanítás
Papír, műanyag, rőzse, elektromos hulladék 
(tv, rádió, hűtő, mosógép, gáztűzhely, stb.), 
törött bútor, vad hajtás, rongy, megunt 
ruha, vas, stb.
Öreg Pepe 06/70 245-8728
Doboz, Áchim u. 41. szám alatt családi ház 
eladó! 
Iár.: 3.800.000 Ft 
Érd.: 06/70 572-0026

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem hal meg az, akinek az emléke 

örökké szívünkben él.”

Szívből köszönjük a rengeteg 
részvétnyilvánítást. 

Köszönjük, hogy tiszteletben 
tartják férjem, Sanyi 

utolsó kívánságát. 
Imádta Erdélyt, Romániát.

Köszönettel: fiai, felesége, menyei és 
a kicsi unokája

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések:
Szabó Mihály és Benkő Edit 
kisfia Félix
Somogyi Miklós és Kiss Mariann 
kisfia Milán
Nagy Gergő Attila és Köteles Klára 
kisfia Manuel Gergő

Házasságkötés:

Nem volt

Halálozás: 

Nánási Sándor János Dózsa u.  9.            ( 1960.)
Szöllősi Sándor Faluhelyi u.  42.           ( 1936.)
Sziromi Elemér Mátyás u.  24/a                ( 1950.)
Szigeti Mihály Papholt u.  6.                     ( 1955.)
Varga Árpád Kodály u.  21.                    ( 1949.)
Békési Károly Rákóczi u.  34.             ( 1954.)
Szatmáriné Kónya Piroska   Ady   u.    7.            (1969.)
Komlósi János Károli G. u.  29.           (1957.)

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

LAPZÁRTA:  2017. december 29.

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

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Vári Ádám ügyvéd minden hónap első 

pénteki napján INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart 
a Dobozi Gondozási Központban.

A következő időpontok: 
2018. január 5. 9.00 -12.00 óráig

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

FÁJÓ SZÍVVEL EMLÉKEZÜNK
Szabó Sándor

halálának 1. évfordulóján

felesége lányai, unokái és dédunokái

„Olyan szomorú mindig egyedül lenni. 
Valakit mindenütt hiába keresni, 
Valakit várni ki nem jön el többé, 
Valakit szeretni szívből és örökké, 
Elfelejteni téged soha nem lehet,

Csak muszáj megtanulni élni nélküled.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Amíg éltél szerettünk,

amíg élünk nem feledünk.”

Ezúton köszönjük mindazoknak, 
akik drága halottunk, 
Szöllősi Sándor

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek el.

Gyászolja húga Juliska, 
keresztfia Feri családjával

Balog Gábor 
és neje

Kiss Zsuzsanna
2017. december 2-án 

ünnepelte

50. házassági évfordulóját.

További sok 
boldogságot kíván
 szerető családjuk

Szabó István 
és felesége 

Gergely Margit 

2017. december 23-án ünnepli 
a 70. házassági évfordulóját.

 Ez alkalomból sok szeretettel köszönti: 
3 gyermeke, 1 veje, 2 menye, 5 unokája, 5 dédunokája

Isten éltessen Matyi tata!

A napokban ünnepli 70. születésnapját 
Debreczeni Mátyás

Szeretettel köszönti családja

MÉLY FÁJDALOMMAL 
TUDATJUK, HOGY

Váradi Sándor

Doboz, Honvéd u. 6. sz. alatti lakos

66 éves korában elhunyt.

Végső búcsuztatása 
a dobozi katolikus teplomban 

lesz, december 22-én (pénteken) 
10 órakor
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A már több mint 10 éve aktívan 
működő BÉKÉSGYULA TÁR-
SASÁG mintegy 45 tagja látoga-
tott el a szomszédos DOBOZ te-
lepülésre 2017. szeptember 21-én.

Az esős időjárás nem volt épp 
kirándulásra csalogató, de nagy 
izgalommal készültünk az egyik 
tagunk -Kereki Jánosné, Erzsi-
ke- által megszervezett „szom-
szédolásra”, annál is inkább, mert  
a 2016-ban megnyitott gyulai 
HARRUCKERN- WENCKHE-
IM-ALMÁSY  kastélyt már meg-
látogattuk, így kíváncsian vártuk a 

dobozi vadászkastély, és az itteni 
élet megismerését is.

A Furulyázó pásztor szobornál 
találkoztunk Óréné Szabó Erzsé-
bettel, aki a Dobozi Közösségi Ház 
és Könyvtár kiváló könyvtárosa, Ő 
volt a nap idegenvezetője.  Az ál-
talános iskolában Zsigmond Károly 
igazgató úr fogadott, bemutatta a 
kastély épületét, rácsodálkoztunk a 
diákok és a pedagógusok közvetlen-
ségére, a régi falak között folyó ak-
tív pedagógus munkára, a modern, 
kényelmes tantermek berendezé-
seire (több klubtagunk volt peda-

gógus is). A finom, illatos és mézes 
tea kóstolgatása közben hallgattuk 
a kastély történetét, a Wenckheim  
család életét. Itt tudtuk meg, hogy 
Doboz volt a hatalmas birtok „élés-
kamrája”.

Utunk a neoromán stílusban 
épült Szent Kereszt kápolnához és 
Wenckheim-kriptához vezetett. A 
lenyűgöző épületegyüttes feledtet-
te velünk, hogy esik az eső, s „ittuk” 
Óréné Erzsike szavait, aki az ural-
kodó családról, a dobozi emberek 
szorgalmáról, az értékek megőrzé-
sének fontosságáról beszélt. Csak 
egy pillantást vetettünk a monu-
mentális, Ybl Miklós által tervezett 
magtárra (jó is lenne ha takarmány-
nyal lenne tele….)

A példamutatóan épített és be-
rendezett Közösségi Ház és Könyv-
tárban folytatva „barangolásunkat” 
filmvetítéssel színesített előadással 
egybekötve ismerkedtünk e csodá-
latos Körösök-völgye tájjal, s mind-
végig érezhettük az itt élő emberek 
közvetlenségét, tiszteletét az idelá-
togatók iránt.

A már kissé „túlfűtött” hangulat 
az érdekes nevű GUMIHANGYA 
VENDÉGLŐBEN folytatódott 
(nevének tartalmát ebéd közben 

megfejtettük), s még délután várt 
ránk egy csoda: a Széchy Tamás 
Emlékház és Helytörténeti Kiál-
lítás megtekintése. Gondosan be-
rendezett helytörténeti gyűjtemény 
őrzi  a településen született, legki-
válóbb úszóedző munkásságát, a 
helytörténeti gyűjtemény tárgyai a 
múltba „repítették” vissza a társaság 
tagjait. A ma is működő, a település 
kézműveseit (fazekas, szövő, hímző, 
szőnyegszövő fafaragó…) összefo-
gó szakkör példaértékű összefogás-
ról és hagyománytiszteletről, a szép 
szeretetéről ad tanúbizonyságot.

Még kíváncsiak lettünk volna a 
Bodor Porta „ennivaló” kézműves 
remekeire, a helyi kolbászkészítés 
fortélyaira, de úgy gondoltuk, hogy  
ezt egy következő program kereté-
ben látogatjuk meg.

Köszönjük  vendéglátónknak 
ezt a felejthetetlen napot: bizo-
nyosságot szereztünk arról, hogy a 
kis közösségek építő ereje csodákra 
és a csodák megőrzésére képes.

A társaság nevében : Vígh Imre

DOBOZON, A WENCKHEIMEK NYOMÁBAN……

A katolikus templom megtekintése

Látogatás a Széchy Tamás Emlékházban

Debreceni Lajos vagyok, Bodor 
András fia. Ha így mutatkozok be, 
egy született dobozinak nem kell 
elmagyaráznom, honnan ered a 
családi gazdaságunk neve. A csalá-
di gazdaság gondolata ugyan az én 
fejemben született meg, de a kivi-
telezés, a megvalósítás, a „hogyan 
tovább” tervezése, a hosszútávon 
működtetés már közös, családi kül-
detés. 

Az eredeti épületek a XX. szá-

zad elején épült. Az építő és a gaz-
daság kialakítója Komáromi Lajos 
és felesége Szabó Zsuzsanna. A 
lakóépületet le kellett bontanunk 
és a helyére egy régi dobozi ház 
mintája alapján épült a jelenlegi 
épület. Az eredeti épületről készült 
fotó a Dobozról szóló könyvekben 
látható. A gazdasági épület eredeti 
állapotában látható. A fa födém régi 
gerendái és deszkái ma is gyönyör-
ködtetik a látogatókat. 

Egy olyan helyet szerettünk 
volna teremteni Doboz szívében, 
ahol megőrizve a helyszín hangula-
tát, a régi falak között új életre kel-
nek az ősi dobozi ételek, melyeket 
a falusi vendégasztalon kínálunk a 
vendégeinknek. Alapötletünk meg-
valósításához olyan eszközöket és 
berendezéseket társítottunk, me-
lyek lehetővé teszik, hogy vendé-
geink igényeit magas színvonalon 
teljesítsük. Az udvar bal oldalán egy 
tájjellegűen berendezett parasztház 
áll, jobb oldalon pedig egy jó álla-
potú istállót alakítottunk át étte-
remmé, melyhez korszerű konyha, 
és egy húsfeldolgozásra alkalmas 
helyiség kapcsolódik, valamint egy 
kis kamra, ahol a saját készítésű 
kézműves termékeink sorakoznak. 
Az udvar végében kaptak helyet 
az apró jószágok: tyúkok, kacsák, 
fürjek, galambok, nyulak, gyöngyö-
sök. A porta középpontjába pedig a 
gasztronómiai élményekért felelős 
kemence, grillező és füstölő épült. 

A megvalósítás során meg-
határozó elv volt a régi és az új 
harmóniájának megteremtése: jól 
felszerelt feldolgozó helyiséget ala-
kítottunk ki a helyi ételek előállí-
tásához, melyet korszerű konyhai 
berendezésekkel rendeztünk be. 

Ugyanakkor a hangulat megte-
remtésének elengedhetetlen eszkö-
zei a tradicionális berendezések. A 
Dobó utca 1. száma alatti paraszt-
házban a hagyományos paraszti 
bútorokat mutatjuk be a 20. század 
eleji stílusban. A tárgyak egy része 
családi hagyatékok, a falu lakóinak 
önzetlen felajánlásai, valamint a 
beruházás keretében támogatással, 
helyi vállalkozó szakmai segítség-
nyújtásával beszerzett és felújított 
bútorok. Az ablakokat és az aszta-

lokat, komódokat díszítő textíliák 
kézi szövésű népi iparművészeti 
termékek.

Célunk, hogy szolgáltatásaink 
mellett olyan helytörténeti gyűj-
tést mutassunk be, amely egységes 

keretbe foglalva mutatja be a múl-
tunkat. 

Folytatás a következő számban

ÉRTÉKEINK - A DOBOZI BODOR PORTA BEMUTATÁSA

Az eredeti épületet építtető család

Korabeli bútorokkal berendezett étterem

Régi épület

A felújított udvar


